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De advocaat, ethisch ondernemer
VOORWOORD - Hugo Lamon

Een ondernemer maakt duidelijke
financiële afspraken
Ook in dit nummer vindt de advocaat hopelijk weer inspiratie om zijn advocatenkantoor performant te houden en in te spelen op de gewijzigde marktomstandigheden. In de sterk veranderende wereld is het steeds meer van belang om
grondig na te denken over de kantoororganisatie en de wijze waarop het cliënteel wordt benaderd.
Dit alles mag echter niet doen vergeten dat een advocaat in de eerste plaats een
ondernemer is en in die hoedanigheid economische activiteiten ontwikkelt om
daar een inkomen uit te verwerven. De advocatuur mag dan onmiskenbaar een
maatschappelijke en sociale rol te vervullen hebben, er moet ook voor worden
gezorgd dat de beroepsactiviteiten rendabel zijn en blijven. In een moderne visie
doet de advocaat dat het best in alle transparantie. Hij maakt dan ook duidelijke
financiële afspraken met zijn cliënt, net zoals overigens alle andere ondernemers
dat moeten doen.
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Op 24 maart laatstleden oordeelde het Hof van Cassatie echter dat zelfs wanneer
een advocaat een dergelijke rechtsgeldige overeenkomst sluit met zijn cliënt, hij
nog het risico loopt dat de Raad van de Orde het ereloon herleidt omdat dit niet
volgens een niet nader omschreven ‘billijke gematigdheid’ zou zijn vastgesteld,
waarbij de Orde in dat verband zelfs niet tot enige motivering gehouden is.
Werken mee aan dit nummer:

De interpretatie van het Hof van Cassatie maakt een ingrijpen van de wetgever
noodzakelijk. Het is daarom ook verontrustend dat in advocatenkringen dat arrest met een bevreemdende lethargie werd onthaald. Rechtszekerheid over de
prijszetting lijkt nochtans fundamenteel. Bovendien is het voor het collectief
imago van de beroepsgroep van uitermate groot belang dat transparantie wordt
gestimuleerd. Hoe kan dit beter dan door een duidelijke overeenkomst te maken
met de cliënt? Als over een dergelijk essentieel punt als het ereloon de onduidelijkheid blijft regeren, zet de advocatuur zichzelf buitenspel op de markt van de
juridische dienstverlening.
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