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De advocatuur staat voor grote uitdagingen. De klassieke taken zoals pleiten, verdedigen, adviseren, verzoenen
en bemiddelen zullen niet gauw verdwijnen. Maar als ondernemer zal de advocaat zich moeten toespitsen op
aangepast oplossingen voor zijn cliënten. Hij heeft hiervoor essentiële troeven. Tegelijk zal technologie hoe
langer hoe meer geïncorporeerd worden in het dagelijkse leven van de advocaat.
Via het DPA kunnen we nu al op een betrouwbare manier elektronisch conclusies neerleggen bij de rechtbank,
documenten opladen, vertrouwelijk communiceren met griffies, collega’s én cliënten. De advocaat krijgt toegang
tot het platform dankzij zijn elektronische advocatenkaart die zijn identiteit en zijn status van actieve advocaat
garandeert. Zo streven we naar een grotere efficiëntie, wat de dienstverlening van het cliënteel ten goede komt.
De advocaten zijn een onmisbaar onderdeel van de rechtstaat. De advocaat moet zich aanpassen om de vragen
van de cliënt te beantwoorden en moet oplossingen aanbieden. Hij heeft hiervoor essentiële troeven: zijn
onafhankelijkheid ten opzichte van de wetgever, de overheid, de rechterlijke macht. Hij beschikt over een
beroepsgeheim in het voordeel van de cliënt, dat verder reikt dan de meeste andere
vertrouwelijkheidsverplichtingen. Hij behartigt de belangen van de partij en vermijdt te allen tijde tegenstrijdige
belangen, waarop wordt toegezien door een deontologische overheid.
Een kwaliteitsvolle advocatuur is een must. De advocaat is een ondernemer en moet dus meer oog hebben voor
de vaardigheden van een ondernemer, zoals marketing. Het is onontbeerlijk dat advocaten kwaliteit beiden.
Permanente vorming en een vernieuwde beroepsopleiding voor de advocaat-stagiair met extra aandacht voor
ondernemerschap, zullen hiertoe bijdragen.
Ondernemen betekent ook andere pistes durven onderzoeken: de Multi professionaliteit, het inbrengen van
vreemd kapitaal (OBFG laat familiaal vreemd kapitaal toe), de tableauvennootschappen, kwaliteitsonderzoek.
Willen we ons als advocaat handhaven, dan moeten we de rechtzoekende centraal stellen en aan deze
rechtzoekende kwaliteit én vertrouwen bieden.
Zonder vertrouwen is er geen advocatuur. Vertrouwen als synoniem van beroepsethiek en beroepsgeheim.
Vertrouwen als onderscheidend kenmerk van het beroep van advocaat. Vertrouwen van de maatschappij in een
gegarandeerde en een gecontroleerde kwaliteit.
Om het beroep van advocaat kwaliteitsvol te kunnen uitoefenen is er nood aan een professionele en performante
beroepsorde, zowel op het niveau van de orde als op het niveau van de OVB.
Dit is de grootste uitdaging voor de Raad van de orde de volgende jaren: een kwaliteitsvolle en professionele,
performante ondersteuning bieden voor elke advocaat, weze het een generalist, een specialist, een éénpitter of
een groot advocatenkantoor.
Sinds ik in 1983 aan de balie kwam, zijn de taken en verplichtingen van de advocaten en de raad van de orde
exponentieel vermeerderd. Ik verwijs hierbij alleen nog maar naar de wijzigingen van de laatste jaren:
witwaswetgeving, controle derdengelden, permanente vorming, wetboek economisch recht met de
informatieverplichting, invoering BTW en binnenkort de implementatie van het GDPR (General Data Protection
Regulation) en boek XX WER.
Al deze supplementaire verplichtingen die er zijn bijgekomen precies om de rechtszoekende te garanderen dat
de advocaat kwaliteit kan bieden én bovenal een vertrouwenspersoon is, maken echter dat het niet meer van
deze tijd is om dit alles te organiseren op een weliswaar goedbedoelde maar niet voldoende gestructureerd,
professioneel en digitaal onderbouwde wijze.
De nood aan een professionele logistieke ondersteuning ten behoeve van àlle advocaten van de balie is de
grootste drijfveer van de fusieverhalen van Limburg, Antwerpen en West Vlaanderen.
Ik ken natuurlijk, als moe kloek, de bekommernissen van onze Turnhoutse advocaten die vrezen dat de Kempense
ziel van de balie zal verdwijnen in het hele fusie verhaal.

Ik verheel niet dat de kleinschaligheid van de balie een huiselijk en amicaal gevoel geeft, maar het is tevens een
broedvat van ‘ons-kent-ons’ mentaliteit dat door de rechtszoekende wordt gewantrouwd en die leidt tot een
zekere genoegzaamheid en vals gevoel van veiligheid en zekerheid.
Ik kan u met de hand op het hart verzekeren dat àlle advocaten die enorm hard werken in de verschillende
werkgroepen die opgericht werden om het fusieverhaal in goede banen te leiden, ernaar streven om het beste
uit de fusie te halen waarbij wordt gestreden voor de lokale verankering, zowel voor het BJB, het secretariaat als
de ‘adjunct’stafhouder.
Niets belet ons om activiteiten die in de toekomst nog steeds zullen worden georganiseerd door onze afdeling
van de Conferentie van de Jonge Balie een warm hart toe te dragen en deze te ondersteunen door een grotere
opkomst. Het zijn deze activiteiten en bijeenkomsten die de ziel van onze advocatengemeenschap vormen en
naast confraterniteit en loyaliteit ook vriendschap kweken.
Ik kan niet genoeg de belangrijke taak die de jonge Conferentie hierbij heeft benadrukken.
Zullen wij in een ééngemaakte balie elkaar minder treffen in de koffiekamer in het Kasteel? Neen
Zullen wij in een ééngemaakte balie niet meer kunnen binnenspringen op het secretariaat? Neen
Zal de deur van de (adjunct) stafhouder in een ééngemaakte balie meer gesloten zijn? Neen
Zal de rechtszoekende voor de tweedelijnsbijstand niet meer terecht kunnen in het Kasteel? Neen
Moeten we nu met een bezwaard gemoed en moe van het luisteren deze OC afsluiten?
Laten we de virtuele ramen van deze zaal opengooien, wat frisse wind binnenlaten en één en ander relativeren!
Het gaat goed met de wereld. De mensheid heeft veel bereikt waarvan onze voorouders alleen konden dromen.
Met welke periode in de geschiedenis we onszelf ook vergelijken, de gemiddelde wereldburger is vandaag
slimmer, rijker, gezonder, veiliger en gelukkiger. We leven langer, zijn meer met elkaar verbonden en eten meer,
lekkerder en gezonder voedsel.
Er is meer ethische gevoeligheid dan ooit tevoren en het zijn niet alleen actiegroepen die er mee bezig zijn.
Het is niet omdat één en ander verandert en deze veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen, dat we moeten
doemdenken.
Elke verandering creëert mogelijkheden en niets blijft duren, behalve de verandering.
Plus est en vous, heb dus geen angst voor deze veranderingen en laten we kijken wat er gebeurt als we controle
opzij zetten voor vertrouwen, verantwoording vervangen door verantwoordelijkheid, vermoeidheid begrijpen
vanuit kwetsbaarheid, benchmarks veranderen in lerende netwerken, werkdruk aanvullen met voldoening,
competitie opheffen door samenwerking, laten we het onmeetbare tot doel verheffen. Dát is mijn droom.

