Aansluitend daarop is het optreden voor meerdere cliënten tussen wie een belangenconflict bestaat of dreigt te ontstaan, maar die in een zelfde
aangelegenheid een gemeenschappelijk belang
hebben en zich voor de verdediging van dat gemeenschappelijk belang tot de advocaat wenden, geoorloofd (1) indien de cliënten schriftelijk
akkoord gaan en (2) de advocaat oordeelt dat de
belangentegenstelling of het risico daartoe hem
niet belemmert de belangen van alle betrokken
cliënten naar best vermogen te behartigen zonder
schending van het beroepsgeheim en de onafhankelijkheid.

redige belemmering mag vormen voor onze beroepsuitoefening in de 21ste eeuw.

De invulling van deze afwijking, die geïnspireerd
is op gelijkaardige regelgevingen in Engeland en
Amerika, zal moeten blijken uit ad hoc toepassingen ervan.

Ook is er nog geen duidelijk antwoord gegeven
op de vraag, wie zich op het belangenconflict kan
of moet beroepen. Alleen de advocaat zelf, de
cliënt en de gewezen cliënt of ook de tegenstrever, tegenpartij, de rechter en het Parket?

Zo zal bepaald moeten worden wat de omvang
van de informatie is, wat de draagwijdte van het
akkoord zal zijn, of het kan herroepen worden, of
het betrekking heeft op actuele of ook potentieel toekomstige zaken, of zogenaamde “Chinese
walls” moeten worden opgetrokken, etc.
Een tweede afwijking van de basisbeginselen uit
de CCBE-gedragscode is wat men een anti-shoppingbepaling zou kunnen noemen. Zo mag de
advocaat wel in een zaak optreden wanneer het
bekend is dat de cliënt systematisch een beroep
doet op verschillende advocaten en in die zaak
een andere advocaat zal aanstellen. Maar ook hier
zal de advocaat zich moeten onthouden verder
op te treden indien zijn tussenkomst gepaard zou
gaan met een inbreuk op zijn beroepsgeheim of
zijn onafhankelijkheid.
Draagwijdte
Door het aanvaarden van deze afwijkingen, geeft
de Orde van Vlaamse Balies blijk van een hedendaagse en realistische kijk op de deontologie, die
de vrijwaring van de kernwaarden van ons beroep
moet waarborgen, maar anderzijds geen oneven-
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Echter, met deze reglementaire bepalingen zijn
natuurlijk niet alle aspecten van het belangenconflict opgelost.
Zo blijft er natuurlijk nog de kwestie van het conflict tussen een persoonlijk belang van de advocaat en het belang van de cliënt. Ter beoordeling
hiervan zal nog steeds worden teruggegrepen
naar de basisbeginselen van onafhankelijkheid,
loyaliteit, rechtschapenheid en kiesheid.

Ook wordt in de regelgeving geen plaats gegeven
aan de perceptie. Kan deze perceptie, die zo belangrijk is voor de rechtsprekende functie in onze
rechtsstaat (not only must justice be done, it must
also be seen to be done), terzijde worden geschoven bij de beoordeling van de onafhankelijkheid
van de advocaat en/of het niet bestaan van een
belangenconflict?
Moet een zekere termijn worden in acht genomen
vooraleer de advocaat tegen een gewezen cliënt
optreedt?
Kan een advocaat voor dezelfde rechter binnen
een korte tijdspanne voor verschillende cliënten
tegenstrijdige juridische stellingen ontwikkelen?
Wat zijn de regels wanneer een advocaat van kantoor verandert?
Voer in overvloed voor deontologen, tuchtraden
en stafhouders.

Today’s Lawyer

Internationaal - Bart De Moor, advocaat bij Taylor Wessing Brussels

De toekomst van de advocatenkantoren
drie jaar toepassing van de Legal Services Act
in het Verenigd Koninkrijk
De vraag of advocatenkantoren hun kapitaal mogen openstellen voor niet-advocaten geniet veel
belangstelling. Mogen externe investeerders participeren in het kapitaal van advocatenvennootschappen? Waarom zouden advocaten en externe investeerders dit initiatief nemen? De balie
heeft er veel intern studiewerk en conferenties aan gewijd.

Daaraan verwant rijst ook de vraag of niet-advocaten bestuursfuncties mogen opnemen in advocatenvennootschappen. Advocaten zijn niet noodzakelijk goede managers en stafmedewerkers van
advocatenkantoren zien zich geremd in hun doorgroeimogelijkheden. Ten slotte zien sommigen
brood in multidisciplinaire samenwerking. In dit
laatste geval gaat het niet enkel om de financiering of het management van de advocatenpraktijk, maar om de diensten zelf die advocaten delen
met andere beroepsbeoefenaars.
De belangstelling voor bedrijfsfinanciering met
extern kapitaal en voor bestuur door niet-advocaten, is niet uit het niets ontwaakt. Het Verenigd
Koninkrijk heeft ons wakker gemaakt. Het juridisch
beroep is daar bijna revolutionair gewijzigd.
De draagwijdte van die evolutie reikt veel verder
dan het Britse grondgebied. Advocatenkantoren
met een Britse thuisbasis behoren tot de grootste
ter wereld en hebben vestigingen overal in Europa. In de mate dat het nieuw wettelijk kader van de
juridische dienstverlening in het Verenigd Koninkrijk nieuwe mogelijkheden biedt, kunnen lokale
vestigingen van die buitenlandse kantoren bij ons
(rechtstreeks of onrechtstreeks) gebruik maken
van middelen waar onze zuiver lokale kantoren
geen toegang toe hebben, waardoor een ongelijkheid kan ontstaan.

Today’s Lawyer

De Legal Services Act 2007 - een omwenteling
in het Verenigd Koninkrijk
In 2004 heeft Sir David Clementi, een topman uit
de Britse verzekeringswereld, op verzoek van de
Britse regering een onderzoek uitgevoerd naar de
werking van het reglementair kader van de juridische dienstverlening in Engeland en Wales. Zijn
beroemde “Review of the Regulatory Framework
for Legal Services in England and Wales” van 2004
lag aan de basis van de nieuwe wetgeving. Zijn
krasse stellingnames en aanbevelingen werden
al even verrassend door de Britse regering onderschreven en in wetgeving omgezet.
Naast een sterk doorgedreven bescherming van de
consument of gebruiker van juridische diensten,
voerde de Legal Services Act van 2007 nieuwe samenwerkingsverbanden in: Alternative Business
Structures, afgekort ABS. Het toelaten van nieuwe
bedrijfsstructuren beoogt de ontwikkeling en de
modernisering van het juridisch beroep en een
toename aan mededinging. De Engelse wetgever
gaat ervan uit dat wanneer advocaten en niet-advocaten op gelijke voet kunnen samenwerken, dit
de kantoren zal dynamiseren en zal toelaten mensen met nieuwe vaardigheden te rekruteren en
hun betere perspectieven te verschaffen.
De Legal Services Act voerde verder een nieuwe
onafhankelijke regulerende overheid in die alle
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juridische beroepen overkoepelt (oversight regulator): de Legal Services Board (LSB). Die bepaalt
normen en standaarden voor de gehele sector van
de gereglementeerde juridische beroepen.
Met de invoering van de nieuwe bedrijfsstructuren
nam de wetgever drie stappen ineens. Waar het
de Engelsen tot dan toe nog niet eens toegelaten
was om als solicitors en barristers onderling samen
te werken, verviel men in het andere extreem. In
één beweging liet de wetgever de Legal Disciplinary Practice (LDP) toe, een gemengd samenwerkingsverband, tussen barristers en solicitors
bijvoorbeeld, de Multidisciplinary Practice (MDP)
met samenwerking tussen bijvoorbeeld solicitors
en accountants, en Alternative Business Structures
(ABS) met externe investeerders die in het kapitaal
van de vennootschap kunnen deelnemen.

De markt van de juridische
dienstverlening is in het Verenigd
Koninkrijk aan het evolueren van een
markt van ‘firms of solicitors’ naar
een markt van bredere ‘legal services
businesses’.
Niet minder dan acht verschillende juridische beroepen vallen onder de gereguleerde juridische
dienstverlening: de solicitors, barristers, legal executives, trade mark agents, patent attorneys, licensed conveyancers, costs draftsmen en notaries. Zij
kunnen nu onderling samenwerken in de vorm
van een LDP, onder het toezicht van de overkoepelende Legal Services Board. Onderzoek sinds de
invoering van de Legal Services Act toont aan dat
de omzetcijfers van de LDP’s sterk gestegen zijn.
Hun productiviteit nam toe en zij stellen een groter aantal medewerkers (niet-advocaten) tewerk
dan andere advocatenkantoren.
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Advocatenkantoren kunnen ook extern kapitaal
aantrekken van investeerders die geen advocaten
zijn, of in hun management niet-advocaten opnemen, onder de vorm van Alternative Business
Structures (zoals genoemd in de Legal Services
Act) of “licensed bodies” zoals de regulerende
overheden hen noemen. De thans bestaande
regulerende overheden die deze structuren erkennen zijn de Solicitors Regulation Authority en
de Council for Licensed Conveyancers. Solicitors
firms maken nog steeds het grootste deel uit van
de dienstverleners in de gereglementeerde juridische dienstverlening.
Een bijkomende bedoeling van de wetswijziging
bestond er in de nood te doen afnemen om de beroepsbeoefenaars zelf het nodige kapitaal (equity) te laten onderschrijven, door investeerders
van buiten het beroep toe te laten. Dit vergroot
de perspectieven van een aantal beroepsbeoefenaars die onder het vroegere wettelijke regime
het equity-partnership niet konden aangaan.
Externe investeerders kunnen zich nu eveneens in
de bestuursorganen van de advocatenkantoren
laten vertegenwoordigen. Dit wijzigt enorm de
ondernemingscultuur. Door innovatie en hoogtechnologische ondersteuning zouden advocatenkantoren met een extern kapitaal en extern
bestuur en management in staat kunnen zijn om
nieuwe, voornamelijk standaard ‘producten’ af te
leveren, aan lagere (vaste) tarieven dan tot nu toe
het geval is.
De inwerkingtreding in 2011 en de toenmalige
perspectieven
Het nieuwe wettelijke kader in het Verenigd Koninkrijk is op 6 oktober 2011 in al zijn aspecten in
werking getreden. Niemand heeft zich aan een “big
bang” verwacht. Initieel was de verwachting dat advocatenkantoren slechts schoorvoetend het nieuwe ABS-model zouden aannemen, maar de praktijk
leert dat er reeds talrijke en zeer gevarieerde toepassingen gemaakt zijn van de nieuwe formules.

Today’s Lawyer

Het resultaat van de wet in het Verenigd
Koninkrijk
De wet beoogt voor de kantoren zelf de toegang
tot kapitaal te vergemakkelijken (via externe financiers) en de flexibiliteit van de kantoren te
verhogen door synergiën mogelijk te maken met
niet-advocaten zoals verzekeringsmaatschappijen, banken en makelaars. Anderzijds kunnen advocatenkantoren hoger gekwalificeerd en meer
ambitieus personeel aantrekken door hen carrièreperspectieven aan te bieden die gelijkwaardig
zijn aan die van de advocaten. Ten slotte verhoogt
de wet de competitie, hetgeen de innovatie stimuleert en de gebruiker van juridische diensten een
betere toegang tot het recht biedt. De markt van
de juridische dienstverlening is in het Verenigd
Koninkrijk aan het evolueren van een markt van
“firms of solicitors” naar een markt van bredere ‘legal services businesses’.

het dan in alle geledingen laat uitvoeren. Toegepast op een advocatenkantoor leidt die ondernemingscultuur ertoe dat eerst het management de beslissingen neemt die de partners pas
nadien zouden uitvoeren. Dit is bij ons reeds zo
bij de advocatenkantoren met een multidisciplinaire samenwerking met cijferberoepen.

Externe investeerders kunnen een
klassieke advocatenvennootschap
beschouwen als weinig competitief,
inefficiënt en schreeuwend om
innovatie.

Verrassende neveneffecten van de invoering
van Alternative Business Structures

2. De steeds toenemende competitie, gegenereerd door de globalisatie, noopt alle ondernemingen tot het herzien van hun werkingsprocessen. In het Verenigd Koninkrijk zag men
LPO businesses (legal process outsourcing) en
BPO businesses (business process outsourcing)
ontstaan. Die nemen veel taken van de schouders van de advocatenkantoren af om ze efficienter uit te voeren. Traditioneel zijn advocatenkantoren traag in het aanwenden van nieuwe
technieken. De deelname van commercieel
gevormde partners in de interne structuur van
advocatenkantoren bracht in het Verenigd Koninkrijk veel verandering in de bedrijfsvoering.

1. Zowel in het Verenigd Koninkrijk als bij ons opereren advocatenkantoren veelal in een cultuur
van inclusief en consensueel bestuur. Overleg
met alle advocatenvennoten in zogenaamde
partners’ meetings is gebruikelijk. Op dit niveau
nemen advocatenkantoren vaak hun principiele beslissingen. Commerciële ondernemingen daarentegen zijn vaak gestructureerd in
een top-down piramidale beslissingsstructuur
waar het management beslissingen neemt die

3. De nieuwe bedrijfsstructuren in het Verenigd
Koninkrijk zorgen voor schaalvergroting door
een horizontale en verticale consolidatie van
kantoren: het groeperen van diensten die geografisch verspreid zijn en het inhoudelijk verruimen van diensten. Dit fenomeen had zich al
voorgedaan in Australië waar bijvoorbeeld het
kantoor Slater & Gordon van een klein kantoor
is uitgegroeid tot een bedrijf van negenhonderd advocaten in veertig kantoren.

Tot op vandaag zijn het de kantoren met een praktijk van letselschade die het talrijkst de vorm van
een ABS aannemen, gevolgd door kantoren in
diverse andere disciplines en, in de minste mate,
door kantoren gericht op het handels- en vennootschapsrecht. Zo bestaan er intussen bijvoorbeeld kantoren opgericht op het initiatief van enkel niet-advocaten, of nog, kantoren waarvan de
medewerkers een belangrijk aandeel in het kapitaal aanhouden.

Today’s Lawyer
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