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De advocaat, ethisch ondernemer
VOORWOORD - Herman Buyssens

De advocatuur: dekt de vlag de lading nog?
De perimeter van het beroep van advocaat bepalen is een politieke verscheurende
keuze. Hoort de partijdige pleiter in kleine en in grote zaken, eeuwenlang de uitsluitende taak van de advocaat, nog thuis in dezelfde familie als de zakenadvocaat
– consultant, de hyper gespecialiseerde advocaat in IP, vermogensrecht, IT, merkenrecht, fiscaal recht, enz.? Wat dan met de advocaat-curator, de advocaat-syndicus,
de advocaat-voorlopig bewindvoerder, de DPO-advocaat, enz.? Is het haalbaar voor
al die advocaten een gemeenschappelijke stam van opleidingen, een uniform systeem van permanente vorming, kwaliteitsbewaking en een uniforme deontologie
te handhaven?
De advocatenordes worstelen hiermee, net zoals de minister van Justitie en de door
hem aangestelde experten, maar ook de rechtsfaculteiten.
In een open brief van de decanen over de samenwerking met de balies voor de beroepsopleiding van advocaat, laten deze decanen horen dat voor hen de beroepsopleiding in elk geval geen hinderpaal mag zijn voor de democratisering van het
beroep. Deze opleiding zou volgens hen niet aan de toetreding van het beroep
mogen voorafgaan en zou niet teveel kosten voor de stagiair mogen meebrengen.
De balies zijn het daarmee oneens, maar zijn verdeeld.
Inmiddels verandert het beroep voortdurend en de perimeter breidt uit. Bemiddelaars zijn de advocaten al een tijdje, nu worden ze ook collaboratieve onderhandelaars en data protection officers. In dit tijdschrift wordt de vraag gesteld of het
creëren van een nieuwe categorie “gezinsadvocaten” zinvol is. Het verdienmodel
van de doorsnee advocaat staat onder druk van de online juridische platformen.
De digitalisering van de rechtspraktijk zorgt voor een ware revolutie in de beroepsuitoefening.
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De deontologie is verscheurd. Moet zij traditioneel blijven en streng? Dan zal zij
een dam moeten opwerpen tegen de verdere verwatering van het beroep. Of moet
ze plooien voor deze vermarkting?

Stassen, Alex Tallon, Tony Van de Calseyde,
Nele Verberckmoes, Mieke Verplancke
September 2018
Jaargang 4, Nr. 3
Periodiciteit: Tweemaandelijks
Erkenningsnummer: P918488
Verantwoordelijke uitgever:
KnopsPublishing (V.U.)

lawyers today21_PMS.indd 1

30/07/2018 11:19:17

