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De	“Unique	Selling	Proposition”	van	de	advocatuur.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 Jo	Stevens	(Genk,	Balie	Limburg	17.05.2018)	

I.	Inleiding	

Volgens	Wikipedia	duidt	het	marketingconcept	«	Unique	Selling	Proposition	 	»	 (USP)	op	de	
unieke	en	onderscheidende	kenmerken	van	een	dienst	of	product.	Men	brengt	deze	onder	
de	aandacht	van	een	welbepaalde	doelgroep	om	te	wijzen	op	voordelen	als	prijs,	kwaliteit,	
of	functionaliteit,	met	als	doel	de	gevoelens	van	de	klant	t.o.v.	een	product	of	dienst	positief	
te	 beïnvloeden.	 Deze	meerwaarden	 bepalen	mede	 of	 een	 dienst	 of	 product	 succesvol	 zal	
zijn.	 Tegenwoordig	 worden	 ook	 slimme	 marketing-slogans,	 die	 niet	 direct	 het	 merk	
weergeven,	maar	wel	blijven	“hangen”	onder	de	aanduiding	USP	gebracht	(in	het	genre	van	
Avis’	“We	try	harder”	of	Rolls	Royces’	“It’s	a	good	car”).			

Deze	 slagzinnen	vormen	echter	niet	het	 voorwerp	van	deze	denkoefening.	 Ze	vormen	wel	
het	 speelterrein	 van	 de	 individuele	 advocatenkantoren	 en	 van	 de	 communautaire	 Ordes,	
(met	 de	 slogans	 «	Un	 avocat,	 c'est	 quelqu'un	 qu'il	 faut	 voir	 avant,	 pour	 éviter	 les	 ennuis	
après	»	en	«	Een	advocaat,	beter	vroeg	dan	 laat	»,	die	nu	spijtig	genoeg	volledig	versleten	
zijn).			

De	Antwerpse	stafhouder	Jan	Meerts	lanceerde	de	uitdaging	om	“de	absolute	kernwaarden	
van	 de	 advocaat	 in	 de	markt	 te	 zetten,	 commercieel	 vertaald,	 te	 zoeken	 naar	 de	Unique	
Selling	Proposition	(USP)	van	de	advocatuur.	Uiteraard	zal	dit	moeten	gaan	over	kwaliteit	en	
vertrouwen	alsook	over	het	onderscheidend	 criterium	 tussen	de	 advocaat	 enerzijds	 en	de	
bedrijfsjurist,	consultant	en	auditor	anderzijds.”	Enig	verder	googelen	leert	ons	dat	de	unieke	
product-	of	diensteigenschap	op	zich	niet	zal	overtuigen,	maar	enkel	het	uniek	klantvoordeel	
(“What’s	in	it	for	me?”).	Het	komt	er	dus	op	aan	te	onderstrepen	waarin	een	dienst	anders	
en	 beter	 is	 dan	 gelijkaardige	 diensten	 die	 anderen	 bieden,	 waarin	 hij	 een	 exclusieve	
meerwaarde	biedt,	en	ook	dat	er	eigenlijk	geen	valabel	alternatief	voor	bestaat.		

Vanuit	 dit	 oogpunt	 bekeken	 zijn	 er	 inderdaad	 heel	wat	 elementen	 die	 advocatendiensten	
onderscheiden	van	deze	van	bedrijfsjuristen,	notarissen,	gerechtsdeurwaarders,	 fiscalisten,	
boekhouders,	 accountants,	 bedrijfsrevisoren,	 auditors,	 zakenbanken,	 online	 providers	 van	
juridische	 knowhow	 en	 consultants	 van	 allerlei	 slag1	 (die,	 naast	 concurrenten,	 vaak	 ook	
“klanten”	 zijn	van	advocaten).	Daarbij	 is	elke	advocaat	op	zichzelf	niet	noodzakelijkerwijze	
bijzonder,	maar	zijn	beroep	is	dat	wel.	

																																																													
1	Op	de	‘juridische	markt’	zijn	nog	talrijke	andere	raadgevers	werkzaam:	fiduciaires,	audit-	en	consulting	
bureaus,	lobbyisten,	beroepsverenigingen,	consumentenverenigingen,	patiëntenbonden,	huurders-	en	
eigenaarsverenigingen,	huwelijksbureaus,	vakbonden,	burelen	voor	intellectueel	eigendom,	verleners	van	
sociaal	en	politiek	dienstbetoon,	immobiliënmakelaars,	dispacheurs,	verzekeraars,	incassokantoren,	
verzekeringstussenpersonen,	sociale	secretariaten,	OCMW’s,	zakenkantoren	voor	betwiste	zaken	en	
hypotheek-	en	wetswinkels.	Deze	opsomming	is	verre	van	volledig.		
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Het	 eerst	 element	 dat	 opvalt	 is	 dat,	 in	 tegenstelling	 tot	 de	 meeste	 van	 deze	
concurrenten/cliënten,	advocaten	voor	veel	van	hun	werkzaamheden	(vooral	de	verdediging	
en	 vertegenwoordiging	 in	 rechte)	 over	 een	wettelijk	monopolie	 beschikken.	Op	 zich	 is	 dat	
niet	als	een	USP	te	beschouwen,	omdat	het	voor	mogelijke	cliënten	evenzogoed	kan	staan	
voor	contraheringsdwang,	en	dus	negatieve	gevoelens	kan	opwekken.	De	elementen	die	de	
wetgever	 tot	 dit	 gedeeltelijk	 monopolie	 hebben	 geleid,	 zijn	 echter	 op	 zich	 wel	 vaak	 te	
definiëren	als	elementen	van	een	USP:	het	vertrouwen	 van	de	wetgever	en	de	 rechters	 in	
kwaliteiten	 als	 de	 onafhankelijkheid	 en	 betrouwbaarheid	 van	 advocaten	 als	 beroepsgroep	
genomen,	de	vertrouwdheid	van	advocaten,	en	zij	alleen,	met	het	werk	van	de	rechters	en	
rechtbanken	 [7]	 2.	 En	 dat	 de	 advocatuur	 een	 uniek	 beroep	 is	 [134-135]	 met	 taken	 en	
verantwoordelijkheden	die	geen	enkel	ander	dienstverlenend	beroep	in	de	samenleving	heeft.	

In	 het	 tweede	 deel	 van	 deze	 discussienota	 wil	 ik	 een	 aantal	 elementen	 aanvoeren	 die	
mogelijk	als	USP	kunnen	gelden,	wanneer	men	de	advocatuur	vergelijkt	met	hogervermelde	
beroepsgroepen.	Daarbij	verwijs	ik	opnieuw	naar	de	randnummers	van	Advocatuur.	Regels	&	
Deontologie,	voor	meer	diepgaand	onderzoek.	

II.	Denkpistes	voor	USP’s	in	de	advocatuur	

A.	Collectief	gezichtspunt:	de	advocaten	als	beroepsgroep		

1.	 ‘Access	 to	 justice’.	 De	 advocaat	 is,	 algemeen	 beschouwd,	 de	 voornaamste	 actor	 van	
‘access	to	justice’	en	dus	van	‘the	empowerment	of	ordinary	people’	[134],	macht	geven	aan	
de	gewone	mensen	in	hun	relatie	tot	de	wet,	hun	rechten	en	plichten	en	het	gerecht.	Het	is	
daarbij	 op	 te	 merken	 dat	 geen	 ander	 beroep	 de	 wettelijke	 taak	 heeft	 op	 te	 treden	 als	
tegenspreker	van	de	(staats-	en	private)	macht	[8,	1411,	1436].	Het	is	een	taak	waarmee	de	
advocaten	niet	alleen	de	garant	zijn	van	de	hun	toevertrouwde	private	belangen,	maar	ook	
van	het	algemeen	belang	en	dus	meteen	van	de	rechtsstaat	[134].	De	advocatuur	is	immers	
een	 onmisbare	 schakel	 in	 het	 rechtsbestel.	 Advocatuur	 en	 magistratuur	 zijn	 gezamenlijk	
verantwoordelijk	voor	die	rechtsstaat;	mede	daardoor	zijn	advocaten	een	maatschappelijke	
factor	 van	 formaat.	 De	 titel	 van	 het	 jaarcongres	 2008	 van	 de	 Nederlandse	 Orde	 van	
Advocaten	 (NOvA)	 luidde	dan	ook	onbeschroomd:	 “Advocaat	 :	 held	 van	de	 rechtsstaat”.	 3	
Een	advocaat	heeft	juist	dat	surplus-punt	boven	al	zijn	concurrenten	niet-advocaten:	hij	kan	
zelf	op	elk	moment	voor	anderen	naar	de	rechtbank	stappen.	

2.	Het	ganse	recht.	De	bewaking	en	verdediging	van	de	individuele	rechten	van	de	burgers	
en	hun	ondernemingen	en	verenigingen	is	een	zeer	ruim	speelveld	dat	volledig	door	de	balie	
																																																													
2	De	cijfers	tussen	de	vierkante	haken	[		]	verwijzen	naar	de	nummers	in	mijn	boek	Advocatuur.	Regels	&	
Deontologie,	Mechelen,	Kluwer,	2015.	De	cijfers	tussen	{PH&PH,				}	haken,	verwijzen	naar	plaatsen	in	het	
Rapport	Van	Patrick	HOFSTÖSSLER	en	Patrick	HENRY	aan	de	minister	van	Justitie	De	toekomst	van	het	
advocatenberoep		(2018)	die	verwijzen	naar	de	Unique	Selling	Proposition	van	de	advocatuur.		
3	Landelijk	deken	W.	Bekkers	betoogde	in	zijn	“De	advocaat,	held	van	de	rechtsstaat…”,	Advocatenblad	2008,	
387,	“Iedere	rechtsstaat	heeft	kritische,	eigenzinnige,	lastige	en	dwarse	advocaten	nodig.	Advocaten	die	dapper	
en	heldhaftig	zijn	zodat	de	cliënt	tot	zijn	recht	kan	komen.	Geen	held	op	sokken	dus.	Laat	iedere	Nederlandse	
advocaat	aantonen	dat	hij	of	zij	een	echte	advocaat	is,	geen	nepadvocaat	maar	een	held	van	de	rechtsstaat.”	
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wordt	bestreken;	er	is	geen	enkel	element	van	het	recht,	of	het	nu	gaat	om	grondwettelijk,	
Europees,	 humanitair,	 sociaal,	 administratief,	 economisch,	 fiscaal,	 burgerlijk,	 financieel,	
omgevings-,	 vreemdelingen-,	 straf-,	 jeugd-	 of	 staatsrecht	 dat	 niet	 door	 advocaten	 wordt	
beheerst	 en	 behandeld.	M.a.w.	 het	 complete	 recht	 bevindt	 zich	binnen	de	beroepsgroep,	
wat	niet	het	geval	is	voor	één	van	de	andere	beroepen	die	alle	slechts	deelgebieden	van	het	
recht	beoefenen.	Deze	situatie	verzekert	de	advocatuur	van	een	geïntegreerde	kijk	op	elke	
rechtssituatie	en	rechtsvraag,	een	eenheid	van	visie	en	een	globaliserende	aanpak.		

3.	Collectieve	verdediging.	De	bewaking	en	verdediging	door	de	balie	van	de	burgers	en	hun	
ondernemingen	en	verenigingen	o.m.	in	het	licht	van	de	rechten	van	de	verdediging	en	van	
de	 mensenrechten,	 grijpt	 niet	 alleen	 plaats	 in	 het	 kader	 van	 individuele	 geschillen	 en	
betwistingen	 al	 dan	 niet	 voor	 de	 rechtbanken,	maar	 ook	 op	 het	 collectieve	 vlak,	 door	 de	
Ordes	van	de	advocaten	als	gevolg	van	hun	wettelijke	zending		in	artikel	495,	2e	lid	Ger.W.:			

“Ze	nemen	initiatieven	en	maatregelen	die	nuttig	zijn	voor	de	opleiding,	de	tuchtrechtelijke	
regels	en	de	loyauteit	in	het	beroep	en	voor	de	behartiging	van	de	belangen	van	de	advocaat	
en	van	de	rechtzoekende.”	OVB	en	OBFG	vinden	in	art.	495	Ger.W.	zelf	de	rechtsgrond	om	in	
het	collectief	belang	van	de	rechtszoekenden	vorderingen	voor	de	rechtbanken	in	te	stellen	
om	een	einde	te	laten	maken	aan	de	schending	van	fundamentele	vrijheden	die	zijn	erkend	
door	de	Grondwet	en	door	internationale	verdragen	die	België	binden.	4																																																																																																																																																																										

Vooral	de	communautaire	Ordes	hebben	sinds	2001	met	succes	talrijke	processen	gevoerd,	
o.m.	voor	het	Europees	Hof	voor	de	Rechten	van	de	Mens	en	het	Grondwettelijk	Hof,	om	de	
rechten	van	de	burgers,	en	hun	ondernemingen	en	hun	verenigingen	veilig	te	stellen	bij	
inbreuken	daarop	door	de	wetgever	of	door	de	rechtspraak	[20-40	en	219-223].	

B.	Particulariteiten	van	advocaten	individueel	bekeken	

4.	 Opleiding.	 Advocaten	 hebben	 niet	 enkel	 na	 5	 jaar	 studies	 hun	 diploma	 van	 doctor,	
licentiaat	 of	master	 in	 de	 rechten	 behaald	 [409-410],	maar	 hebben	 zeer	 vaak	 bijkomende	
masters	 na	 master	 of	 buitenlandse	 diploma’s	 verworven	 vooraleer	 ze	 zich	 naar	 de	 balie	
begaven.5	 Ze	 volgen	 dan	 nog	 een	 stageopleiding	 bestaande	 uit	 lessen	 gegeven	 door	 de	

																																																													
4	GwH	6	juli	2017,	nr.	87/2017.	r.o.	B.8-B.9.2.	In	strijd	met	wat	het	Hof	van	Cassatie	traditioneel	voorhield	
daarin	gevolgd	door	de	lagere	rechtscolleges,	moeten	ze	dus	geen	hoedanigheid	en	belang	conform	art.	17	Ger.	
W.	bewijzen	bij	een	‘actio	popularis’.	Minister	Geens	noemde,	tijdens	een	recente	causerie	van	de	Vlaamse	
Juristenvereniging	over	de	Grondwet,	de	advocatuur	dan	ook	een	macht,	zoals	de	drie	staatsmachten	(de	
wetgevende,	uitvoerende	en	rechterlijke),	en	de	vierde	macht	,	de	media.		
5	Als	resultaat	van	de	‘Grote	bevraging’	werd	dit	al	gesignaleerd	in	S.	PARMENTIER	en	P.	PONSAERS,	De	
Vlaamse	advocaat.	Wie,	wat,	hoe?	Den	Haag,	Boom	Juridische	Uitgevers,	2008,	130,	7.3,	en	na	de	volgende	
bevraging	in	W.	HARDYNS,	D.	GUDDERS,	S.	PARMENTIER,	L.	PAUWELS	en	A.	VERHAGE,	De	advocatenbarometer	
2012/2013.	Een	beschrijvende	analyse	van	het	profiel	van	de	Vlaamse	advocaat,	Den	Haag,	Boom	Lemma	
uitgevers,	2014,	65.	In	2012/2013	gaf	55,50	%	van	de	tableau-advocaten	en	51,40	%	van	de	stagiairs	aan	nog	
een	ander	universiteitsdiploma	of	certificaat	behaald	te	hebben	(bij	de	vorige	bevraging	in	2006/2007	
bedroegen	deze	percentages	slechts	40	resp.	43	%).	Ook	bleek	in	2012/2013	dat	12,40	%	van	de	stagiairs	en	
7,80	%	van	de	tableau-advocaten	na	het	behalen	van	hun	rechtendiploma	in	het	buitenland	studeerde.	Ook	gaf	
18,70	%	van	de	tableau-advocaten	aan	een	bijkomend	niet-universitair	diploma	in	België	te	hebben	behaald.			
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Ordes	(met	het	zgn.	Buba-examen	[645-646,	650-652])	en	 leren	de	praktijk	gedurende	drie	
jaar	 bij	 een	 patroon.	 Bovendien	 moeten	 ze	 ieder	 jaar	 permanente	 vormingsactiviteiten	
volgen	gedurende	minstens	20	uur,	al	dan	niet	georganiseerd	door	hun	eigen	balie,	 [1102-
1106],	en	daarvan	verantwoording	afleggen.	In	heel	wat	kantoren	komen	zich	daar	dan	nog	
een	eigen	kantooropleiding	en	eigen	permanente	vormingsactiviteiten	bij	voegen.		

5.	Talen.	De	meeste	Vlaamse	advocaten	zijn	vier-	of	toch	minstens	drietalig,	actief	zowel	als	
passief;	wat	 in	schril	contrast	staat	 tot	nogal	wat	Franstalige	Belgische	advocaten	en	zeker		
Franse	en	Engelstalige	avocats/lawyers/solicitors/barristers/attorneys	at	law,	die	alleen	hun	
eigen	 taal	 en	 dus	 eigen	 rechtssysteem	 kennen.	 Dat	 betekent	 een	 onmiskenbaar	 voordeel	
voor	de	anderstalige	cliënt	die	in	zijn	eigen	taal	of	in	een	gemeenschappelijke	internationale	
taal	 kan	 worden	 geholpen,	 maar	 ook	 voor	 de	 Nederlandstalige	 cliënt	 die	 niet	 voor	 elke	
element	 van	 anderstaligheid	 in	 zijn	 dossier	 een	 andere/lokale	 advocaat	moet	 inschakelen,	
maar	 in	 zijn	 Vlaamse	 advocaat	meteen	 beschikt	 over	 een	mondige	 tolk/vertaler	 voor	 zijn	
contacten	met	zijn	buitenlandse	anderstalige	advocaat	en/of	contractpartners.		

6.	 	 Praktijkervaring.	 Advocaten	 bezitten	 niet	 enkel	 theoretische	 boekenkennis,	 maar	 ook	
een	praktische	ervaring	van	het	recht	in	al	zijn	dagelijkse	toepassingen;	d.w.z.	het	recht	zoals	
de	rechtbanken	en	hoven	(en	het	Openbaar	Ministerie)	het	toepassen.	Advocaten	staan	 in	
de	dagelijkse	praktijk	van	het	recht,	bekeken	vanuit	de	taak	en	het	denken	van	de	rechters	
en	 het	 OM	 (‘ken	 uw	 rechter	 en	 uw	 substituut’	 [695])	 van	 tegenstrevers	 en	medepleiters.	
Door	hun	ervaring	kunnen	ze	aanvoelen	en	vaak	ook	voorspellen	hoe	rechters	en	OM	tegen	
een	 probleem	 zullen	 aankijken,	 zoals	 ook	 de	 oplossingen	 die	 ze	 waarschijnlijk	 zullen	
verkiezen	 en	 mogelijke	 evoluties	 in	 de	 rechtspraak	 en	 rechtsleer	 die	 ze	 zullen	 bijtreden	
{‘predictieve	justitie’,	PH&PH	93}.	

Advocaten	die	adviezen	geven	en	contracten	opstellen	staan	ook	zelf	in	(en	daarmee	zijn	ze																																																																																																				
de	enige	 raadgevers	die	dat	doen)	voor	het	 later	verdedigen	van	hun	eigen	contracten	en	
adviezen	voor	de	rechtbanken	ingeval	er	een	geschil	rijst	[682].	6	 																																																																																																																																																																		

	7.	Connectiviteit.	Advocaten	oefenen	een	beroep	uit	dat	dagelijks	 in	verbinding	staat	met	
een	ganse	reeks	andere	beroepen,	en	voor	hen	werkt	of	met	hen	samenwerkt.	Wanneer	dus	
de	aandacht	wordt	gevestigd	op	de	unieke	voordelen	en	troeven	van	het	advocatenberoep,	
is	dat	niet	om	die	andere	consulterende	beroepen	te	denigreren	of	te	minachten,	maar	om	
er	op	te	wijzen	dat	de	advocaten	op	dagelijkse	en	permanente	basis	connecties	hebben	met	
al	deze	beroepen	en	er	dus	zeer	mee	vertrouwd	zijn.	Dat	geldt	niet	enkel	voor	de	onder	I	en	

																																																													
6	Praktijkervaring	is	het	evident	antwoord	op	het	vermeend	gevaar	dat	het	advocatenberoep	bedreigt	door	de	
algemene	toegankelijkheid	van	de	rechtsmaterie	op	het	internet.	Het	volstaat	niet	om	zijn	recht	te	kennen	de	
overdaad	aan	op	het	internet	gepubliceerde	rechtspraak	en	rechtsleer	door	te	worstelen	(“the	information	
overload”).	Ik	moet	te	weten	zien	te	komen	wat	mijn	rechter	over	mijn	zaak	uiteindelijk	zal	beslissen:		“The	
prophecies	of	what	the	courts	will	do	in	fact,	and	nothing	more	pretentious,	are	what	I	mean	by	the	law.”	Dat	
zei	Supreme	Court	Judge	Oliver	Wendell	Holmes	Jr.	reeds	in	1897	(“The	Path	of	the	Law”,	Harvard	Law	Review	
457	(1897).	Daarvoor	is	naast	een	gedegen	kennis	van	het	recht,	kennis	van	de	praktijk	van	procederen	en	van	
de	interpretatie	en	toepassing	van	het	recht	nodig.	
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voetnoot	 1	 opgesomde	 beroepen,	maar	 ook	 voor	 alle	 gerechtelijke	 of	 buitengerechtelijke	
experten,	die	de	advocaten	beroepsmatig	ontmoeten,	en	met	wie	ze	samenwerken	c.q.	de	
degens	 kruisen	 buiten	 en	 binnen	 de	 rechtbanken.	 Door	 hun	 omgang	 met	 talrijke	 andere	
beroepen	en	experten	worden	advocaten	vaak	ook	in	diverse	niet-juridische	materies	(al	 is	
het	soms	maar	met	het	oog	op	en	voor	de	duur	van	een	onderhandeling,	contractsluiting	of	
geding)	 werkelijke	 experten	 in	 een	 technische	 materie	 die	 vreemd	 is	 aan	 hun	 beroep7,	
waarvan	 ze	 de	 kennis	 en	 technieken	 moeten	 doorgronden	 en	 overtuigend	 kunnen	
weergeven	om	hun	taak	te	kunnen	vervullen.	

Om	zich	 in	 te	kunnen	 leven	 in	het	 leven	van	een	onderneming	en	vanuit	zijn	 juridische	en	
organisatorische	 werking	 advocatendiensten	 te	 verlenen	 kunnen	 tableauadvocaten	 ook,	
onder	 bepaalde	 voorwaarden,	 binnen	 de	 juridische	 diensten	 van	 	 ondernemingen	 voor	
kortere	 of	 langere	 tijd	 ingeschakeld	 worden	 als	 gedetacheerde	 advocaten	 [765.1-765.3]8,	
een	 unieke	 bijkomende	 dienstverlening	 die	 tot	 stand	 is	 gekomen	 na	 overleg	 en	
onderhandeling	met	het	Instituut	der	Bedrijfsjuristen.				

8.	 Specialisatie.	 Grote	 kantoren	 hebben	 vaak	 een	 brede	 praktijk.	 Ze	 bezitten	 veelal	 ook	
gespecialiseerde	 afdelingen	 waarvan	 de	 advocaten	 focussen	 op	 bepaalde	 rechtsmateries,	
litigieus	of	niet.	Er	bestaan	ook	talrijke	nichekantoren	waarvan	de	leden	zich	specialiseren	in	
één	of	enkele	materies.	Ten	slotte	 zijn	er	ook	kleinere	of	 solopraktijken	die	de	 facto	maar	
één	 of	 enkele	 materies	 behandelen,	 waarvoor	 ze	 de	 geëigende	 specialistische	 kennis	
verzamelden.	 In	 het	 algemeen	 is	 er	 trouwens	 een	 duidelijke	 verschuiving	 aan	 de	 balie	
merkbaar	 naar	 voortschrijdende	 specialisatie	 als	 antwoord	 op	 de	 roep	 naar	 intrinsieke	
rechtsexcellentie	 {PH&PH,	 43},	 wat	 logischerwijze	 samenhangt	 met	 een	 verschuiving	 van	
solokantoren	 naar	 groeperingen	 of	 associaties.9	 Deze	 specialisaties	 kennen	 een	 minder	
uitgesproken	 vorm	 in	 de	 zgn.	 voorkeurmateries,	 dat	 zijn	materies	waarin	 een	 advocaat	 of	
groepering	van	advocaten	voornamelijk	of	zelfs	exclusief	praktijk	wenst	te	voeren,	wat	ook	
vaak	 leidt	 tot	 een	echte	 specialisatie	 [103,	 109,	 682,	 769,	 779,	 3),	 928,	 990,	 1268].	 In	 alle	
specialistische	 uithoeken	 van	 het	 recht	 zijn	 er	 dus	 advocaten	 en	 kantoren	 die	 uiterst	
gespecialiseerde	diensten	kunnen	verlenen	en	bijzondere	procedures	aankunnen.			

9.	 Contracten.	 Advocaten	 maken	 met	 hun	 cliënten	 gewone	 al	 dan	 niet	 geschreven	
overeenkomsten	 (‘contracten	 van	 gemeen	 recht’	 genoemd	 [1303]).	 Daarop	 zijn	 alle	
beschermende	 regels	 van	 het	 Burgerlijk	Wetboek,	 Strafwetboek	 en	Wetboek	 Economisch	
Recht	 onverminderd	 van	 toepassing.	 Van	 dat	 gezichtspunt	 uit	 zijn	 advocaten	 aan	 alle	
plichten	en	regels	van	het	burgerlijk	recht,	het	strafrecht	en	economisch	recht	onderworpen,	
zoals	elke	andere	burger	of	elke	andere	dienstverlener.	

																																																													
7	Bv.	bancaire	technieken,	geneeskundige,	psychologische,	bouwkundige,	technische,	fysische		of	chemische	
toepassingen.	
8	Afdeling	III.1.9	Codex	Orde	van	Vlaamse	Balies.		
9	W.	HARDYNS,	D.	GUDDERS,	S.	PARMENTIER,	L.	PAUWELS	en	A.	VERHAGE,	o.c.,	75.	
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Bovendien	 zijn	 een	 groot	 aantal	 van	de	 eigen	 regels	 van	het	 advocatenberoep	dwingende	
regels,	(“van	openbare	orde”	genoemd),	in	het	voordeel	van	hun	cliënten.	Daarvan	kan	dus	
niet	worden	afgeweken.	Zo	besliste	het	Hof	van	Cassatie	in	2011	dat,	omdat	de	vrije	keuze	
van	advocaat	een	regel	van	openbare	orde	is	[675-676],		een	contract	met	zijn	advocaat	door	
de	cliënt	op	ieder	moment	kan	beëindigd	worden	(‘ad	nutum’	noemt	men	dat),	zonder	dat	
de	cliënt	enige	uitleg	over	de	reden	waarom	hij	het	contract	wenst	te	verbreken	moet	geven	
of	bewijzen,	en	zonder	recht	op	vergoeding	voor	de	advocaat	voor	de	kans	die	hij	door	de	
verbreking	verliest	om	in	de	toekomst	nog	winst	of	verdiensten	te	halen	uit	de	opdracht	die	
hem	werd	 onttrokken.10	 Er	 is	 geen	 enkel	 ander	 beroep	waar	 een	 dergelijke	 regel,	 die	 de	
cliënt	en	alleen	hem	beschermt,	bestaat.		

10.	Onafhankelijkheid.	Een	andere	regel	van	openbare	orde	is	die	van	de	onafhankelijkheid	
van	de	advocaat	[673-681].	Die	 is	van	belang	voor	de	strafrechtelijke	maar	ook	burgerlijke,	
commerciële	en	administratieve	verdediging	van	de	belangen	van	de	cliënt.	Een	advocaat	is	
onafhankelijk	 van	 de	 rechters,	 het	 openbaar	ministerie	 en	 de	 bestuurlijke	 overheden	 (de	
administratie)[1371-1379].	 De	 cliënten	 zien	 dan	 ook	 in	 het	 bijzonder	 toe	 op	 onze	
onafhankelijkheid	{PH&PH,	127}.	Een	groot	aantal	wettelijke	en	reglementaire	regels	van	het	
advocatenberoep	 dient	 precies	 om	 deze	 onafhankelijkheid	 te	 garanderen.	 Zo	 heeft	 de	
advocaat	 een	 aantal	 rechten	 voor	 de	 burgerlijke,	 strafrechtelijke	 en	 administratieve	
rechtbanken,	 die	 geen	 enkel	 ander	 professioneel	 raadgever	 bezit	 (vb.	 immuniteit	 van	
pleidooi	 en	 geschriften	 [870-890],	 recht	 op	 vrij	 verkeer	 en	 vertrouwelijke	 correspondentie	
met	aangehoudenen	[891-900],	recht	op	 inzage	van	en	mededeling	van	stukken	[901-921],	
recht	 op	 beroepsgeheim	 [924],	 recht	 van	 toegang	 tot	 het	 rijksregister	 en	 beslagregister	
[1053-1054]).	Maar	hij	heeft	ook	talrijke	verplichtingen	van	openbare	orde	ter	bescherming	
van	de	belangen	van	de	cliënt,	(zoals	het	verbod	op	behandeling	van	strijdige	belangen	[567-
584]),	en	hij	moet	nog	andere	deontologische	regels	in	verband	met	onverenigbaarheden	en	
de	 regel	 van	 de	 kiesheid	 respecteren,	 die	 ook	 in	 het	 uitsluitend	 belang	 van	 de	 cliënt	 zijn	
ingesteld	[585-588].	

Deze	 onafhankelijkheid	 moet	 niet	 enkel	 in	 acht	 worden	 genomen	 ten	 overstaan	 van	 de	
rechtscolleges,	maar	ook	van	verzekeringsmaatschappijen	(die	de	advocaat	bv.	in	het	kader	
van	een	rechtsbijstandsverzekering	aanstellen	[674-676]),	en	tegenover	andere	beroepsbe-
oefenaars,	 zoals	 notarissen,	 gerechtsdeurwaarders,	 experten,	 boekhouders,	 accountants,	
revisoren,	auditors	en	consulenten	{PH&PH,	516}.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Deze	 onafhankelijkheid	 van	 elke	 	 advocaat	 wordt	 weerspiegeld	 en	 ondersteund	 door	 de	
onafhankelijkheid	van	zijn	Ordes,	die	als	publiekrechtelijke	lichamen	[159]	behorend	tot	de	
rechterlijke	Orde	[160]	niet	ondergeschikt	zijn	aan	de	uitvoerende	macht,	 (en	dus	ook	niet	
ressorteren	onder	de	 jurisdictie	van	de	Raad	van	State	 [161],	maar	wel	onder	deze	van	de	
																																																													
10	Cass.	17	februari	2011,	[1305].	De	advocaat	van	zijn	kant	kan	het	contract	niet	ad	nutum	verbreken,	maar	
moet	daar	een	valabele	reden	voor	hebben,	moet	een	passende	vooropzegging	geven,	moet	tijdens	de	opzeg-	
periode	de	belangen	van	de	cliënt	verder	behartigen	en	moet	er	zorg	voor	dragen	dat	zijn	opzegging	de	cliënt	
niet	benadeelt.		
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gewone	 rechtbanken	 11),	 zelfregulerend	 zijn	 [10]	 en	 bestuurlijke	 [164]	 en	 tuchtrechtelijke	
autonomie	genieten	[11],	natuurlijk	altijd	onder	een	mogelijk	toezicht	van	de	rechtbanken.			

11.	Partijdigheid.	De	advocaat	moet	niet	alleen	onafhankelijk	 zijn,	maar	ook	partijdig.	Dat	
betekent	dat	hij	de	belangen	van	zijn	cliënt(en)	moet	benaarstigen	en	zich	 in	principe	niet	
verder	moet	 inlaten	met,	 of	 bekommeren	 over	 de	 belangen	 van	 de	 Staat,	 de	 tegenpartij,	
derde	ondernemingen,	of	de	burgers	in	het	algemeen.	Hij	is	er	voor	één	partij,	zijn	cliënt,	en	
in	de	behartiging	van	diens	belangen	 ligt	zijn	wettelijke	en	deontologische	opdracht	 [6,	14,	
80,	 427,	 570,	 659,	 673,	 1064,	 1113,	 1358,	 1376,	 1420-1421,	 1426].12	 Volgens	 het	 rapport	 “Het	
bestaande	 is	 geen	 alternatief”	 van	 A.	 Docters	 van	 Leeuwen13	 zijn	 onafhankelijkheid	 en	
partijdigheid	 zaken	 die	 bij	 andere	 geprivilegieerde	 beroepsgroepen	 niet	 tot	 nauwelijks	
voorkomen	{PH&PH,	115}.			

12.	Beroepsgeheim.	 De	 advocaat	 is	 gehouden	 tot	 geheimhouding	 van	 alles	wat	 zijn	 cliënt	
hem	 toevertrouwt	en	alles	wat	hij	 van	of	over	 zijn	 cliënt	 verneemt,	en	wel	 tegenover	alle	
rechterlijke,	onderzoekende,	fiscale	en	bestuurlijke	instanties	en	tegenover	alle	derden	[21,	
1112-1172].	Dit	beroepsgeheim,	dat	tot	de	strengste	in	de	wereld	behoort	en	eveneens	van	
openbare	 orde	 is	 [1115],	 geldt	 ook	 tegenover	 de	 erfgenamen	 en	 rechtsopvolgers	 van	 de	
cliënt,	 die	 er	 bovendien	 de	 advocaat	 niet	 kan	 van	 kunnen	 ontslaan	 [1117].14	 En	 ook	 voor	
buitengerechtelijke	materies,	dus	ook	voor	de	adviezen,	de	contracten	en	onderhandelingen	
die	 de	 advocaat	 begeleidt	 [1118]15.	 En	 ook	 in	 zaken	 waarbij	 mogelijk	 fiscale	 fraude	 of	
witwassen	van	misdaadgeld	zou	betrokken	zijn	[1225-1250].	16	Het	beroepsgeheim		geldt	ook	
in	het	voordeel	van	rechtspersonen	[1441]	en	van	openbare	besturen	[1145]	die	cliënt	zijn	
van	 de	 advocaten,	 en	 wordt	 ook	 erkend	 in	 het	Wetboek	 Economisch	 Recht	 (WER	 [986]).	
Geen	enkele	andere	vrije	beroepsbeoefenaar	of	consultant	bezit	een	beroepsgeheim	gelijk	
aan	 dat	 van	 de	 advocaten	 [1235,	 1237,	 1240,	 1247].17	 De	 experten	 van	 minister	 Geens	

																																																													
11	Cass.	26	februari	2010,	Arr.	Cass.	587,	nr.	138.		
12	In	zijn	arrest	van		3	februari	2017,	nr.	c.16.0177.N,	r.o.	24,	heeft	het		Hof	van	Cassatie	onderstreept:	“Voor	de	
goede	uitoefening	van	het	beroep	van	advocaat	is	het	van	wezenlijk	belang	dat	de	cliënt	in	volledige	
onafhankelijkheid	en	in	zijn	belang	wordt	verdedigd,	dat	de	advocaat	elk	risico	van	belangenconflict	vermijdt	en	
een	strikt	beroepsgeheim	in	acht	neemt”	–	(cursivering	toegevoegd).	Er	werd	geschreven		“l’avocat	a	un	devoir	
d’indifférence	à	tout	ce	qui	ne	touche	pas	aux	intérêts	de	ses	clients”	(E.	PLASSCHAERT,	“Indépendance	et	
conflits	d’intérêts”,	in	M.	DAL,	(dir.)	La	déontologie	en	pratique,	Bruxelles,	Larcier,	2017,	66).	
13	“Het	bestaande	is	geen	alternatief.	Een	verkenning	naar	verbeteringen	in	het	toezicht	op	de	advocatuur”,	
door	Arthur	DOCTERS	VAN	LEEUWEN,	gewezen	voorzitter	van	het	College	der	Nederlandse	Procureurs-
Generaal	en	Voorzitter	van	de	Nederlandse	school	voor	Openbaar	Bestuur,		maart	2010,	17.	
14	Maar	de	cliënt	kan	de	briefwisseling	met	zijn	advocaat	wel	in	rechte	voorleggen	wanneer	hij	daartoe	een	
rechtmatig	belang	bezit	[1148].	
15	GwH	23	januari	2008,	nr.	10/2008.	
16	Ook	daar	waar	er	geen	wettelijk	beroepsgeheim	geldt	wordt	de	advocaat	toch	nog	vaak	gebonden	door	een	
deontologische	plicht	van	discretie	[714,	720,	1135,	1141,	1145,	1150,	1183,	1187,	1206].	Bovendien	heeft	elke	
advocaat	een	deontologische	en	wettelijke	plicht	tot	bescherming	van	de	privacy	van	zijn	cliënt	in	de	meest	
ruime	betekenis	van	dat	woord	[1342].		
17	Men	denke	aan	de	extra	waarborgen	voor	het	beroepsgeheim	bij	huiszoeking	en	beslag	in	het	kantoor	van	
een	advocaat	[1157],	aan	het	beslag	onder	derden	in	zijn	handen	[1168],	de	procedure	van	de	verzegelde	
envelop	bij	beslag	door	de	concurrentieautoriteiten	[1119],	en	de	waarborgen	bij	BOM-	en	BIM-onderzoeken	
[1155-1156].		
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stellen	voor	het	uniek	beroepsgeheim	van	de	advocaat	nog	te	versterken,	door	een	aparte	
verankering	 in	het	Strafwetboek	met	strengere	sancties	 {PH&PH,	356}	en	het	 instellen	van	
de	functie	van	de	‘rechter	van	het	geheim’	{PH&PH,	387}.	

13.	 Briefwisseling.	 Aansluitend	 bij	 het	 beroepsgeheim	 zijn	 de	 regels	 van	 de	
vertrouwelijkheid	 van	 de	 briefwisseling	 tussen	 advocaten,	 als	 dusdanig	 erkend	 door	 de	
rechtscolleges	18,	een	uitermate	nuttig	instrument	om	een	vertrouwelijke	dialoog	tussen	de	
raadslieden	 mogelijk	 te	 maken	 [1173-1213].	 De	 mogelijkheid	 van	 strikt	 vertrouwelijke	
correspondentie	 tussen	 advocaten,	 die	 in	 veel	 andere	 landen	 en	 in	 de	 meeste	 andere	
beroepen	niet	eens	bestaat,	 	 leidt	tot	een	vlottere	afwikkeling	van	het	geschil	en	vaak	ook	
tot	overeenkomsten	tussen	partijen,	waardoor	het	geschil	 ingedamd,	beter	omschreven	en	
tot	 de	 essentie	 herleid	 wordt,	 zodat	 besprekingen	 of	 onderhandelingen	 worden	
vergemakkelijkt	 die	 kunnen	 leiden	 tot	 een	 minnelijke	 oplossing.	 Ook	 onderhandelingen	
tussen	 advocaten	 gebeuren	 onder	 het	 zegel	 van	 de	 vertrouwelijkheid	 [1150].	 Ook	 deze	
mogelijkheden	 zijn	 uniek	 aan	 het	 beroep	 van	 advocaat.	 Beroepsgeheim	 evenmin	 als	
vertrouwelijkheid	 van	 briefwisseling	 staan	 in	 de	 weg	 aan	 de	 efficiënte	 en	 daadwerkelijke	
controle	 door	 de	 tuchtoverheden,	 die	 zelf	 ook	 door	 het	 beroepsgeheim	 van	 de	 advocaat	
gebonden	zijn.	Een	eventueel	tuchtrechtelijk	onderzoek	kan	dus	de	cliënt	niet	benadelen,	en	
geeft	 zijn	 geheimen	 niet	 prijs	 aan	 de	 openbaarheid	 noch	 aan	 de	 gerechtelijke	 overheden	
[1142].		

14.	Ereloon	en	kosten.	Ook	in	verband	met	het	ereloon	en	de	kosten	van	de	advocaat	gelden	
regels	van	openbare	orde,	bv.	over	de	transparantie	in	verband	met	hun	bepaling	(regels	nu	
ook	vervat	in	het	Wetboek	van	Economisch	Recht	(WER)	[985,	986,	1319]),	maar	ook	over	de	
controle	 van	 de	 billijke	 gematigdheid	 ervan.	 Zo	 kan	 hun	 billijke	 gematigdheid	 getoetst	
worden	 door	 de	 overheden	 van	 de	 Orde,	 maar	 ook	 door	 de	 rechtbanken.	 Dat	 is	 ook	 zo,	
wanneer	van	in	de	aanvang	een	(zelfs	schriftelijk)	akkoord	over	de	bepaling	van	die	kosten	
en	 ereloon	werd	 gemaakt	 tussen	 de	 advocaat	 en	 zijn	 cliënt	 en	 ook	wanneer	 dat	 akkoord	
werd	bevestigd	door	een	dading,	die	ondertussen	zelfs	al	werd	uitgevoerd.	En	de	raad	van	
de	Orde,	zoals	ook	de	rechtbanken	kunnen	dat	ereloon	en	die	kosten	verminderen	indien	ze	
niet	aan	de	wettelijke	voorwaarde	van	billijke	gematigdheid	voldoen.19	Er	 is	weerom	geen	
enkel	 ander	 beroep	 waar	 dergelijke	 verregaande	 controle	 over	 de	 vergoeding	 van	 de	
professioneel	bestaat.	

De	 ereloon-	 en	 kostenbepaling	wordt	 overigens	 zeer	 vaak	 (in	 veel	 kantoren	 systematisch)	
schriftelijk	op	voorhand	vastgelegd	en	elke	cliënt	heeft	het	recht	altijd	van	bij	het	begin	van	
																																																													
18	Bij	arrest	van	3	februari	2017,	nr.	c.16.0177.N,	r.o.	19,		verklaarde	het	Hof	van	Cassatie:		“De	regels	die	de	
uitoefening	van	het	beroep	van	advocaat	regelen,	in	het	bijzonder	met	betrekking	tot	de	onafhankelijkheid	van	
de	advocaat,	en	de	vertrouwelijkheid	van	de	contacten	tussen	advocaten	onderling	en	tussen	advocaten	en	hun	
cliënt,	zijn	van	openbare	orde”(cursivering	toegevoegd).	In	een	arrest	van	26	oktober	2017,	c.14.0457.N,	r.o.	5,	
besliste	het	Hof	van	Cassatie	dat	het	recht	van	de	verdediging	ook	het	recht	op	bijstand	van	een	advocaat	
impliceert,	“hetgeen	de	vertrouwelijkheid	van	de	briefwisseling	met	zich	meebrengt.	Hieruit	volgt	dat	het	recht	
op	bewijslevering	kan	worden	beperkt	door	de	vertrouwelijkheid	van	bepaalde	briefwisseling.”		
19	Cass.	24	maart	2016,	[1002-1005].	
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de	tussenkomst	van	zijn	advocaat	of	op	elk	moment	in	de	loop	van	die	tussenkomst	om	de	
nodige	uitleg	en	schriftelijke	vastlegging	daarvan	te	verzoeken.	Er	bestaat	zelfs	een	voorstel	
om	een	voorafgaandelijke	overeenkomst	over	het	ereloon	verplicht	te	maken	{PH&PH,	261}.	

	In	België	is	het	bovendien	mogelijk	de	ereloonbepaling	te	diversifiëren	door	te	kiezen	tussen	
de	methode	van	het	globaal	forfaitair	ereloon,	de	ereloonbepaling		per	taak	of	per	stap	van	
de	procedure,	volgens	een	uurtarief,	of	bij	wijze	van	abonnement	[987],	of	ook	naargelang	
het	geldelijk	belang	van	de	zaak.	Ook	is	het	mogelijk	het	ereloon	en	zelfs	de	kosten	te	laten	
afhangen	 van	 het	 succes	 van	 de	 zaak	 (‘success	 fee’	 en	 ‘no	 cure	 no	 pay’	 [996],	waarbij	 de	
advocaat	het	risico	van	het	verliezen	van	de	zaak	voor	een	deel	op	zich	neemt,	 in	ruil	voor	
een	hoger	ereloon	in	geval	van	succes).	Ook	allerlei	combinaties	van	deze	systemen	kunnen	
worden	 overeengekomen	 en	 in	 een	 contract	 worden	 vastgelegd	 [985],	 waardoor	 de	
honorariumbepaling	een	echte	maatpakoplossing	voor	de	cliënt	wordt,	met	dien	verstande	
dat	 bij	 eventuele	 betwisting	 achteraf	 de	 raad	 van	 de	Orde	 en/of	 de	 rechtbank	 steeds	 het	
laatste	woord	hebben	over	de	gematigdheid	van	de	staat.		

15.	 Pro-Deo	 systeem.	 Dit	 wettelijk	 systeem	 van	 de	 door	 de	 Staat	 geheel	 of	 gedeeltelijk	
gefinancierde	rechtsbijstand	[382,	642,	1388-1400],	omvat	burgerlijke,	strafrechtelijke,	sociale,	
fiscale	en	administratieve	raadgeving	en	bijstand	in	rechte.	De	advocaat	is	hier	verplicht	20	de	
cliënt	 bij	 te	 staan	 en	 te	 verdedigen	 aan	 de	 door	 de	 Staat	 zelf	 bepaalde	 en	 betaalde	 (en	
overigens	zeer	bescheiden)	 tarieven,	 tenzij	de	cliënt	door	zijn	houding	de	voortzetting	van	
deze	 bijstand	 of	 verdediging	 onmogelijk	 maakt	 (wat	 niet	 de	 advocaat	 zelf	 maar	 zijn	
overheden,	 en	 gebeurlijk	 de	 arbeidsrechtbank	 zullen	 beoordelen	 [1399]).	 Toch	 ereloon	
vragen	 in	 een	 Pro-Deo	 dossier	 is	 daarbij	 een	 disciplinaire	 fout	 die	 aanleiding	 geeft	 tot	
tuchtvervolging	[1397]		

De	 dienstverlening	 door	 de	 advocatuur	 betreft	 dus	 niet	 alleen	 de	beati	 possidentes,	maar	
bestrijkt	 de	 ganse	 samenleving.	 Deze	 vorm	 van	 sociale	 advocatuur	 in	 de	 door	 de	 Staat	
gefinancierde	rechtshulp	draagt	 in	belangrijke	mate	bij	aan	de	gelijkheid	 in	 rechte	van	alle	
burgers	en	aan	hun	toegenomen	zelfredzaamheid	en	rechtsbewustzijn.	21	Daarmee	verzekert	
de	advocatuur	als	beroepsgroep	doorlopend	een	vorm	van	dienstverlening	die	geen	enkel	
ander	beroep	in	die	mate	opbrengt.	

16.	Strafverdediging.	In	strafzaken	bezit	de	advocaat	een	aantal	prerogatieven	22,	die	buiten	
hemzelf	alleen	zijn	cliënt	zelf	toekomen,	en	dus	geen	enkel	andere	raadgever	[1410-1434].	
Zo	 is	 bv.	 alleen	 de	 advocaat,	 als	 hij	 een	 verdedigingsbelang	 kan	 inroepen,	 niet	 gebonden	
door	het	geheim	van	het	gerechtelijk	onderzoek	[1417],	kan	hij	zelfstandig	eigen	onderzoek	
voeren	 [1431],	getuigen	contacteren	 [1432],	en	zelfs	onrechtmatig	verkregen	procesbewijs	

																																																													
20	Art.	508/7,	derde	lid	Ger.W.	en	GwH	29	maart	2018,	nr.	41/2018,	r.o.	B.2-B.9.	
21	W.	BEKKERS,	“Juristen,	in	het	bijzonder	advocaten,	profijtelijk	voor	de	burger	én	de	samenleving?“	
Nederlands	Juristenblad	2017,	2246.	
22	Over	de	rechten	van	de	verdediging	zie	verder:	[1128,	1136,	1138,	1417,	1499,	1508,	1519,	1551,	1552,	
1644].	
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aanwenden	[1433].	Ook	kan	hem	nooit	misbruik	van	procesrechten	worden	verweten,	voor	
zover	 hij	 met	 het	 akkoord	 van	 zijn	 cliënt	 en	 ten	 behoeve	 van	 diens	 verdediging	 handelt	
[1425].	Dit	 is	het	gevolg	van	de	voorrang	of	de	primauteit	van	de	rechten	van	verdediging	
[1128].																																																																																																																																																																											
Deze	prerogatieven	zijn	in	werkelijkheid	de	rechten	van	de	cliënt	zelf,	die	de	advocaat	als	zijn	
raadsman	 en	 in	 diens	 exclusief	 belang	 uitoefent,	 terwijl	 hem	bovendien	 sommige	 rechten	
toekomen	die	de	cliënt	zelf	niet	kan	of	mag	uitoefenen	[1416].23	

Bovendien	 is	de	advocatuur	gelast	met	het	doen	nakomen	van	de	 zgn.	Salduz-rechten,	de	
bijstand	van	personen	en	ondernemingen	verdacht	van	een	misdrijf,	voorafgaandelijk	aan	de	
eerste	 verhoring	 en	 vanaf	 dat	 verhoor	 tijdens	 het	 ganse	 verdere	 strafonderzoek.	 Dit	 om	
vanaf	de	eerste	mogelijke	onderzoekdaad	het	recht	van	de	verdediging	te	verzekeren	[896-
900,	1434].		

17.	Activiteitenveld.	De	advocaat	treedt	op	als	raadgever,	onderhandelaar,	contractopsteller	
en	pleiter	[682-684].	Daarnaast	tracht	hij	bij	betwistingen	een	akkoord	tussen	de	partijen	te	
bewerkstelligen	[685-687],	vaak	in	zijn	hoedanigheid	van	een	door	de	rechtbank	of	door	de	
partijen	aangestelde	bemiddelaar	[717].	Hij	neemt	de	leiding	van	het	rechtsgeding,	stelt	de	
gedingstukken	voor	zijn	partij(en)	op	en	pleit	de	zaak,	zonder	dat	hij	daartoe	de	rechtbank	
een	 bijzondere	 volmacht	 moet	 voorleggen,	 omdat	 hij	 van	 de	 wetgever	 een	 wettelijk	
mandaat	 om	 rechtszaken	 te	 voeren	 heeft	 ontvangen	 (mandaat	 ‘ad	 litem’	 genaamd,	 [825-
853]).	 Hij	 houdt	 de	 cliënt	 voortdurend	 op	 de	 hoogte	 van	 wat	 hij	 doet	 en	 adviseert	 hem	
bovendien	 in	 de	 loop	 van	 het	 proces	 over	 verder	 te	 nemen	 stappen	 [688-696].																																																																																																																													
Daarbuiten	 vervullen	 sommige	 advocaten	 ook	 gerechtelijke	 opdrachten	 (als	 curator,	
bewindvoerder,	 schuldbemiddelaar	 of	 nog	 strafrechtelijk	 vertegenwoordiger	 van	
vennootschappen	 [698-728])	 of	 privaatrechtelijke	 mandaten	 (zoals	 bemiddelaar	 in	 een	
‘mediation’	 over	 familiale	 of	 zakelijke	 geschillen,	 schuldinvorderaar,	 syndicus,	 lobbyist,	
opsteller	van	advocatenakten24	of	arbiter	in	aan	een	scheidsgerecht	onderworpen	geschillen	
[729-750]).	25	Deze	veelheid	van	activiteiten,	die	hij	niet	of	slechts	zelden	gemeen	heeft	met	
andere	 beroepsbeoefenaars,	 geven	 hem	 een	 ruime	 kijk	 op	 de	 juridische	 werkelijkheid	 in	
																																																													
23	Tot	deze	zgn.	‘eigen	rechten’	of	‘zelfstandige	bevoegdheden’	van	de	advocaat	behoren	het	recht	op	vrij	
verkeer	en	vertrouwelijke	communicatie	met	de	aangehouden	cliënt	(ook	wanneer	deze	door	de	onderzoeks-	
rechter	in	overeenstemming	met	art.	20,	al.	2	Wetboek	Strafvordering	een	verbod	van	vrij	verkeer	werd	
opgelegd),	het	recht	op	beroepsgeheim	en	het	verschoningsrecht.		
24	Wet	29	april	2013,	BS	3	juni	2013;	in	de	voorstellen	van	de	experten	aan	minister	Geens	wordt	voorzien	in	
een	wettelijk	systeem	van	uitvoerbaarverklaring	van	deze	advocatenakten	{PH&PH,	285};	hierbij	dient	ook	
verwezen	naar	het	de	verjaring	stuitend	effect	van	een	ingebrekestellingsbrief	verstuurd	door	een	advocaat	
ingevolge	de	wet	van	23	mei	2013,	BS	1	juli	2013	(art.	2244	BW){PH&PH,	286}.		In	deze	voorstellen	wordt	de	
taak	van	de	advocaten	in	collectieve	geschillen	(class	actions)	ook	uitgebreid	{PH&PH,	303}	en	de	functie	van	
advocaat-schadeafwikkelaar	voorgesteld	{PH&PH,	356}.			
25	Hier	kunnen	nog	specifieke,	de	advocatuur	eigen	activiteiten	toegevoegd	worden	zoals:		opstellen	en	
afnemen	van	affidavits	[669,	749,	659,	1385,	1432]	en	schriftelijke	verklaringen	van	derden	[670],	opmaken	van	
een	juridische	doorlichting	van	een	onderneming	of	due	diligence	[580,	682,	1269],	optreden	als	lobbyist	[738-
742]	of	testamentuitvoerder	[729,	1021],	en	bovendien	kunnen	advocaten	onder	bij	reglement	bepaalde	
voorwaarden	gedetacheerd	worden	in	een	onderneming	(Afdeling	III.1.9	in	de	OVB	Codex	betreffende	
werkzaamheden	van	advocaten	in	het	kader	van	detachering).	
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telkens	wisselende	contexten.	Ze	zijn	telkenmale	oefeningen	in	‘solution	oriented’	denken,	in	
keuzes	helpen	maken	en	oplossingen	helpen	vinden,		en	ze	schenken	hem	volop	bijkomende	
nuttige	ervaringen		voor	al	zijn	overige	activiteiten	{PH&PH,	138}.	

18.Verantwoordelijkheid	 nemen.	 Tenslotte	 is	 een	 advocaat	 toch	 bovenal	 iemand	 die	
verantwoordelijkheid	opneemt.	Dat	is	de	kern	van	zijn	beroep	[684].	Vaak	wordt	zijn	advies	
gevraagd	door	derden	 (zoals	bedrijfsjuristen,	notarissen,	 fiscalisten	en	andere	 consultants)	
opdat	 hij	 de	 eindverantwoordelijkheid	 zou	 opnemen	 voor	 een	 juridische	 gedragslijn,	 een	
contract	of	onderhandeling.	Zijn	advies	 zal	dan	soms	 in	een	 lade	belanden	“als	 zekerheid”	
voor	 het	 geval	 er	 achteraf	 een	 probleem	 zou	 opduiken,	 zodat	 op	 dat	 moment	 voor	 de	
bedrijfsleiding	 of	 administratieve	 overheid	 het	 bewijs	 kan	 worden	 aangedragen	 dat	 de	
beslissing	 destijds	 gesteund	was	 op	 het	 advies	 van	 een	 advocaat	 van	 kantoor	 X.	Met	 het	
advies	van	een	advocaat	dekken	ook	de	andere	consultants	zich	dus	in.	

Vaak	 blijft	 de	 advocaat	 op	 die	 manier	 de	 eindverantwoordelijke	 voor	 een	 genomen	
beslissing,	 of	 het	 nu	 om	een	 procedure	 gaat	 of	 een	 advies	 dat	 bij	 hem	werd	 ingewonnen	
[684].	 En	 dan	 kan	 hij	 er	 persoonlijk	 bij	 de	 rechtbank	 op	 aangesproken	worden	 indien	 zijn	
advies	of	handelswijze	verkeerd	was	[1257-1294].	Ook	in	een	mogelijke	pre-processuele	fase	
van	een	betwisting	betekent	 de	bereidheid	 van	 advocaten	beroepshalve	 keuzes	 te	 helpen	
maken,	 en	 daar	 persoonlijk	 verantwoordelijkheid	 voor	 op	 te	 nemen,	 een	 stuk	 van	 de	
maatschappelijke	 relevantie	van	het	beroep,	gesteund	op	zijn	professionele	 standaard	van	
deskundigheid	en	morele	integriteit.	Een	advocaat	kan	immers	geen	adviezen	geven	“onder	
voorbehoud	 van	 alle	 rechten	 en	 zonder	 enige	 nadelige	 erkenning”.	 Ook	 al	 zal	 hij	 bij	
betwistbare	 suggesties	 of	 oplossingen	 moeten	 aanmerken	 dat	 de	 kwestie	 nog	 niet	 gans	
eenduidig	is	uitgeklaard	in	de	rechtspraak	en	de	rechtsleer,	of	dat	deze	nog	in	volle	evolutie	
zijn.		

19.	Verzekeringen.	Om	advocaten	 toe	 te	 laten	hun	 kerntaak	 van	 laatste	 adviseur	 voor	 de	
beslissing	van	de	cliënt	met	enige	gemoedsrust	uit	te	oefenen,	maar	vooral	om	de	cliënt	de	
zekerheid	te	geven	dat	hij,	in	geval	het	advies	of	de	tussenkomst	in	rechte	van	zijn	advocaat	
tot	diens	aansprakelijkheid	leidt,	ergens	op	zal	kunnen	terugvallen	om	zijn	schade	vergoed	te	
zien,	heeft	de	balie	alle	Belgische	advocaten	verzekerd.	Het	geldt	een	collectieve	polis	voor	
alle	 advocaten	 die	 hun	 beroepsaansprakelijkheid	 verzekert	 op	 een	 uitstekend	 niveau	
{PH&PH,	 272}.	 Ze	 heeft	 een	 uniforme	 dekking	 van	 €	 2.500.000	 per	 schadegeval	 [1286].	
Natuurlijk,	 omdat	 elke	 advocaat	 adequaat	moet	 zijn	 verzekerd,	 zijn	 advocaten	 verplicht	
individueel	 of	 met	 hun	 groepsverband	 een	 hogere	 dekking	 op	 eigen	 kosten	 aan	 deze	
basisdekking	toe	te	voegen,	in	overeenstemming	met	het	geldelijk	belang	van	hun	zaken	en	
de	risico’s	van	hun	specifieke	praktijk.		

Daarnaast	 sloot	 de	 Vlaamse	 balie,	 die	 alle	 Vlaamse	 advocaten	 groepeert,	 een	 polis	
‘insolvabiliteit’	af,	voor	al	haar	leden,	ter	bescherming	van	de	benadeelde	cliënten	wanneer	
een	advocaat	misbruik	zou	maken	van	hem	beroepsmatig	toevertrouwde	gelden	[nr.	1287].	
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	C.	Waarborgen	vanuit	de	beroepsgroep	

20.	Deontologie.	Een	van	de	belangrijkste	specifieke	waarborgen	voor	wie	op	een	advocaat	
een	beroep	doet	is	de	deontologie	van	de	beroepsgroep.	Het	zijn	de	regels	van	waardigheid,	
rechtschapenheid	 26	 en	 kiesheid	 die	 advocaten	worden	 opgelegd.	 Deze	 regels	 bestaan	 als	
algemene	principes	 in	 de	wet	 (artikels	 455-456	Ger.W.	 [1064-1066])	 en	werden	ook	 in	 de	
vorm	van	meer	specifieke	concrete	 toepassingen	uitgewerkt	 in	de	Codex	Deontologie	voor	
Advocaten.27	 Daarbij	 is	 het	 van	 belang	 te	 weten	 dat,	 naar	 de	 wil	 van	 de	 wetgever,	 de	
deontologie	draait	om	de	 cliënt,	 dus	 in	dienst	 staat	 van	de	 cliënt	en	niet	 in	dienst	 van	de	
beroepsgroep	van	de	advocaten	of	van	de	confraterniteit	tussen	de	advocaten	[1064].	Een	
deontologische	 regel	 kan	 dus	 nooit	 de	 rechtmatige	 belangen	 van	 de	 cliënt	 schaden,	 noch	
tegen	hem	worden	 ingeroepen	of	geïnterpreteerd	 [1358].	Deze	regels	zijn	 immers	voor	de	
cliënten	en	 in	hun	belang	gemaakt.28	Deontologie	 is	echter	geen	rem	voor	de	advocaat	als	
partijdig	 raadsman,	maar	 een	 concurrentievoordeel	 {PH&PH,	 127}	 én	 vooral	 een	 voordeel	
voor	de	cliënten	voor	wie	de	deontologische	regels	bijdragen	tot	de	uitmuntendheid	van	de	
advocaten,	 met	 garanties	 inzake	 hun	 onafhankelijkheid,	 integriteit,	 loyauteit,	 afwezigheid	
van	belangenvermenging	enz.	{PH&PH,	316}.			

Deze	 deontologie	 is	 niet	 enkel	 een	moreel	 aspect	 van	 de	 beroepsuitoefening,	maar	 heeft	
ook	burgerlijke	gevolgen;	zo	kan	ondeontologisch	gedrag	bijvoorbeeld	aanleiding	geven	tot	
nietigverklaring	 van	 een	 handeling	 verricht	 door	 een	 advocaat	 of	 tot	 schadevergoeding	
verschuldigd	door	de	advocaat	[24,	562,	1055,	1117,	1213,	1272,	1453].	

De	daadwerkelijke	kracht	van	de	deontologie	bestaat	erin	dat	ze	doorlopend	gecontroleerd	
wordt	bij	alles	wat	de	advocaat	doet.	Vooreerst	door	de	cliënt	zelf,	die	steeds	het	recht	bezit	
zich	bij	zijn	raadsman	of	bij	de	balieoverheden	te	bevragen	over	deze	of	gene	handeling	of	
beslissing	 van	 zijn	 advocaat.	 Maar	 verder	 ook	 door	 de	 advocaat	 die	 de	 tegenstrever	 of	
medepleiter	 is	van	de	betrokken	advocaat,	door	het	openbaar	ministerie,	door	de	rechters	
voor	wie	de	advocaat	pleit,	door	de	stafhouder	van	de	Orde	van	de	betrokken	advocaat,	en	
uiteindelijk	 door	 de	 tuchtraad.	 Er	 is	 geen	 enkel	 beroep	 waar	 de	 beroepsbeoefenaars	
voortdurend,	 van	 zo	 nabij	 en	 door	 zovele	 mensen	 en	 instanties	 worden	 opgevolgd	 en	
beoordeeld,	 als	 de	 advocatuur.	 Juist	 omdat	 het	 grootste	 deel	 van	 de	 activiteiten	 van	
advocaten	 plaatsgrijpt	 onder	 het	 oog	 van	 hun	 tegenstrevers,	 de	 leden	 van	 het	 openbaar	
ministerie,	de	rechters	en	de	ordeoverheden.29		

																																																													
26	Wat	niet	alleen	slaat	op	oneerlijkheid	[1073]	maar	ook	op	deloyaal	gedrag	[1080].		
27	Deze	deontlogische	regels	van	de	balie	zijn	te	vinden	op	het	publiek	luik	van	de	OVB,	www.advocaat.be.	Ze	
gaan		vaak	heel	wat	verder	dan	de	wettelijke	bepalingen	waaraan	advocaten	net	zoals	andere	ondernemers	
door	het	WER	onderworpen	zijn,	m.n.	de	algemene	plichten	van	de	ondernemingen	[1308],	het	verbod	op	
agressieve	beroepspraktijken	[1329],	het	contract	met	de	consument	[1311],	de	onrechtmatige	bedingen	
[1318],	de	verboden	praktijken	[1326],	en	de	verboden	of	misleidende		publiciteit	[781-782].			
28	Over	de	deontologie	t.o.v.	de	cliënt	zie	verder	[1337].				
29	 Er	 zij	 genoteerd	dat	 in	de	gewijzigde	 regels	over	de	permanente	vorming	van	de	advocaten,	 goedgekeurd	
door	de	algemene	vergadering	van	de	OVB	op	28	juni	2017	(BS	31	juli	2017),	artikel	53	bepaalt	dat	om	de	vijf	



13	
	

21.	Derden	gelden.	Om	de	gelden	die	cliënten	of	derden	toekomen	en	die	over	rekeningen	
van	 advocaten	 transiteren	 af	 te	 scheiden	 van	 de	 overige	 financiële	 rekeningen	 van	 hun	
kantoor,	en	ook	met	het	oogmerk	van	voorkomen	van	het	witwassen	van	misdaadgeld,	heeft	
de	 OVB	 een	 reglement	 derdengelden	 gestemd.	 De	 derdengeldenrekening(en),	 die	 elk	
advocaat	moet	aanhouden	en	waarop	derdengelden	verplicht	 in	 rekening	moeten	worden	
gevoerd,	 genieten	 van	 een	wettelijke	 bescherming	 tegenover	 de	 privéschuldeisers	 van	 de	
advocaten.30	Ze	zijn	bovendien	aan	een	aantal	strikte	regels,	controles	en	rapportageplichten	
onderworpen	 [1215-1223].	 De	 stafhouders	 hebben	 een	 permanent	 recht	 van	 toezicht	 en	
afschrift	 op	 deze	 rekeningen	 en	 kunnen	 een	 advocaat	 indien	 nodig	 een	 tijdelijk	 verbod	
opleggen	om	nog	derdengelden	te	verhandelen	[1479].			

22.	Ombudsdienst.	Bij	 toepassing	van	Boek	XVI	van	het	Wetboek	Economisch	Recht	(WER)	
‘Buitengerechtelijke	 regeling	 van	 consumentengeschillen’	 heeft	 de	 advocatuur	 een	 totaal	
onafhankelijke	‘Consumentenombudsdienst’	opgericht,	een	zgn.	‘gekwalificeerde	entiteit’	die	
van	overheidswege	erkend	is	als	in	overeenstemming	met	de	wettelijke	voorwaarden	[270-
271].	Dit	 onder	meer	om	het	beroepsgeheim	en	dus	de	 geheimen	 van	de	 cliënten	niet	 te	
moeten	onderwerpen	aan	de	 federale	Consumentenombudsdienst,	een	overheidsinstelling	
die	 afhangt	 van	 het	Ministerie	 van	 Economie.31	 De	Ombudsdienst	 Consumentengeschillen	
Advocatuur	(OCA)	bedoelt	dus	een	oplossing	voor	te	stellen	of	op	te	leggen32	of	de	partijen	
bijeen	te	brengen	met	het	oog	op	de	minnelijke	regeling	van	een	eventueel	geschil	tussen	de	
advocaat	en	zijn	cliënt-consument.	Hier	wordt	volop	ingezet	op	het	opvangen	en	begeleiden	
van	klachten	en	systematisch	reageren	om	dingen	te	duiden	of	te	commentariëren	en	waar	
nodig	bij	te	sturen	en	te	herstellen	op	een	snelle	en	heldere	manier	{PH&PH,	501}.	

23.	 Tucht.	 Daarnaast	 is	 ook	 de	 tucht	 en	 de	 tuchtrechtspraak	 over	 advocaten	 er,	 naar	 de	
uitdrukkelijke	wil	van	de	wetgever,	voor	de	cliënt	[1437].	Zijn	positie	als	klager	werd	door	de	
tuchtwet	van	2006	versterkt	met	werkelijke	inspraak	en	concrete	rechten	[1437,	1439,	1498,	
1513,	1527,	1531,	1540,	1550,	1557,	1563,	1634],	wat	leidde	tot	een	meer	efficiënt,	effectief	en	
expeditief	tuchtprocesrecht.	Deze	positie	wordt	nog	versterkt	in	de	voorstellen	van	de	twee	
experten	aan	minister	Geens	{PH&PH,	518}.	

Belangwekkend	 in	 verband	 met	 de	 tuchtprocedure	 is	 te	 wijzen	 op	 de	 verstrekkende			
bevoegdheden	 die	 de	 stafhouder	 van	 de	 betrokken	 advocaat	 bezit	 om	 bewarende	
maatregelen	 te	nemen	 (“die	de	voorzichtigheid	eist”	 zegt	artikel	473	Ger.W.	“wanneer	het	
wegens	 de	 aan	 de	 advocaat	 ten	 laste	 gelegde	 feiten	 te	 vrezen	 is	 dat	 zijn	 latere	
beroepswerkzaamheid	nadeel	kan	toebrengen	aan	derden	of	aan	de	eer	van	de	Orde”	[1476-
1490].	Deze	maatregelen	kunnen	gaan	tot	een	verbod	het	gerechtsgebouw	te	betreden	voor	
																																																																																																																																																																																														
jaren	minstens	twee	punten	(corresponderend	aan	twee	lesuren)	dienen	behaald	voor	vormingen	in	verband	
met	de	deontologie.			
30	Art.	446quater	en	quinquies	Ger.W.	en	art.	8/1	Hypotheekwet.	
31	De	wet	definieert	een	consumentengeschil	als:	“elk geschil tussen een consument en een onderneming met 
betrekking tot de uitvoering van een verkoop- of dienstenovereenkomst of tot het gebruik van een product”	(art.	I,	
19,	2°),	wat	de	dienstverlening	door	advocaten	insluit,	die	ondernemers	zijn	in	de	zin	van	de	wet.	
32	Opleggen	kan	enkel	wanneer	er	sprake	is	van	vrijwillige	arbitrage	met	akkoord	van	de	advocaat	én	de	cliënt.	
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een	 periode	 van	 drie	 maanden	 (eventueel	 verlengbaar)33	 en	 zullen	 altijd	 strekken	 tot	
bescherming	 van	 de	 rechten	 van	 de	 cliënten	 van	 de	 betrokken	 advocaat,	 oogmerk	 dat	 ze	
vaak	 met	 succes	 verwezenlijken.	 Deze	 maatregelen	 worden	 nog	 uitgebreid	 in	 de	 nieuwe	
wetsvoorstellen,	en	zullen	de	inschrijving	van	een	wettelijke	hypotheek	op	de	goederen	van	
een	advocaat	 ter	bescherming	van	de	 rechten	van	 zijn	 cliënten	omvatten	 {PH&PH,	536	en	
540}.		Een	dergelijke	verregaande	bevoegdheid	die	onmiddellijk	effect	heeft	bestaat	in	geen	
enkel	ander	beroep.	

Bovendien	 zij	 genoteerd	 dat	 tuchtonderzoeken	 en	 tuchtgedingen	 in	 de	 advocatuur	 de	
klagende	cliënt	niets	kosten	en	door	de	band	genomen	veel	sneller	worden	afgehandeld	dan	
procedures	voor	de	burgerlijke	en	strafrechtsmachten;	deze	snelheid	van	afhandelen	maakt	
juist	de	kracht	en	effectiviteit	van	het	advocatentuchtrecht	uit.	

24.	 Toezicht	 op	 het	 toezicht.	 	 Om	 er	 permanent	 op	 toe	 te	 zien	 dat	 de	 stafhouders	 en	
voorzitters	 van	 de	 tuchtcolleges	 hun	wettelijke	 controleopdrachten	 binnen	 de	 advocatuur	
naar	 behoren	 vervullen,	 stellen	 de	 experten	 van	minister	 Geens	 voor,	 zoals	 in	 Nederland	
bestaat	en	ook	bij	ons	voor	de	bedrijfsrevisoren	34,	een	wettelijk	College	van	Toezicht	op	te	
richten,	waarin	ook	onafhankelijke	experten	van	buiten	de	advocatuur	 zetelen,	en	dat	 zijn	
onderzoeken,	 bevindingen,	 aanbevelingen	 en	 statistieken	 openbaar	moet	maken	 {PH&PH,	
504}.	 Dit	 College	moet	 er	 mede	 voor	 zorgen	 dat	 het	 tuchtrecht	 van	 de	 advocatuur	 even	
uitmuntend	wordt	als	beoogd	wordt	voor	de	ganse	beroepsgroep	zelf;	dat	betekent	dat	de	
wijze	 waarop	 het	 tuchtrecht	 functioneert,	 hoog	 kwaliteitsvol	 moet	 zijn:	 de	 procedures	
moeten	 transparant	 en	 professioneel	 zijn	 en	 de	 mensen	 die	 het	 tuchtrecht	 moeten	
uitoefenen,	 moeten	 excellente	 specialisten	 zijn,	 en	 het	 College	 van	 Toezicht	 moet	 over	
daadwerkelijke	dwangmaatregelen	beschikken	{PH&PH,	501}.				

III.	Welke	gevolgtrekkingen	moeten	deze	USP-ideeën	oproepen	in	de	balie?			

25.	Het	blijkt	dus	uit	deze	korte	samenvatting	van	de	diverse	zowel	feitelijke	als	wettelijke	en	
reglementaire	 USP’s	 dat	 een	 heel	 arsenaal	 van	 waarborgen	 en	 kwaliteitsvereisten	 het	
																																																													
33	Het	ontzeggen	van	toegang	tot	het	gerechtsgebouw	is	maar	één	maatregel	in	de	grote	verscheidenheid	van	
bewarende	maatregelen	die	de	stafhouder	kan	treffen.	Zo	kan	de	stafhouder	bijvoorbeeld	een	advocaat	
verbieden	gedurende	een	zekere	periode	de	gevangenissen	te	bezoeken;	wanneer	de	advocaat	geen	gevolg	
geeft	aan	dit	verbod,	kan	de	Tuchtraad	hem	daarvoor	een	tuchtsanctie	opleggen.	Nog	andere	maatregelen	zijn	
mogelijk,	zoals	bv.	het	verbod	een	door	de	stafhouder	vertrouwelijk	bevonden	advocatenbriefwisseling	in	
rechte	aan	te	wenden,	het	bevel	zich	te	deporteren	uit	een	bepaalde	zaak,	het	bevel	het	dossier	over	te	maken	
aan	zijn	cliënt	(advocaten	hebben	geen	retentierecht	op	het	dossier	van	hun	cliënt	[1036]),	het	bevel	alle	
dienstige	bankuittreksels	in	een	dossier	voor	te	leggen	aan	de	stafhouder,	het	bevel	tot	door-	of	terugbetaling	
van	ontvangen	voorschotten,	het	bevel	derdengelden	door	te	storten	aan	de	cliënt,	dwingende	aanwijzingen	
om	een	bepaalde	passage	uit	zijn	conclusies	te	schrappen	[1479].		
34	Art.	32	e.v.	van	de	wet	van	7	december	2016	tot	organisatie	van	het	beroep	van	en	het	publiek	toezicht	op	de	
bedrijfsrevisoren	(BS	13	december	2016)	en	art.	36a-c	en	45h-i	van	de	Nederlandse	Advocatenwet	(Wet	van	23	
juni	1952,	houdende	instelling	van	de	Nederlandse	orde	van	advocaten	alsmede	regelen	betreffende	orde	en	
discipline	voor	advocaten	en	procureurs,	zoals	laatste	gewijzigd	door	de	Wet	van	1	oktober	2014	tot	
aanpassing	van	de	Advocatenwet	en	enige	andere	wetten	in		verband	met	de	positie	van	de	advocatuur	in	de	
rechtsorde	en	herziening	van	het	toezicht	op	advocaten	(Wet	positie	en	toezicht	advocatuur),	Staatsblad	2014,	
354.).	
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beroep	 van	 advocaat	 omgeven	 en	 als	 het	 ware	 tot	 zijn	 DNA	 behoren.	 Deze	
‘kwaliteitsvanzelfsprekendheid’	 is	 nu	 reeds	 een	 verworven	 vereiste;	 de	 modale	 advocaat	
moet	als	het	ware	synoniem	zijn	voor	kwaliteit	{PH&PH,	74}.	35		Zijn	de	individuele	advocaten	
zich	terdege	bewust	van	de	uitdagingen	en	opdrachten	die	deze	USP’s	hen	stellen?		

Het	belang	en	het	nut	van	te	behoren	tot	een	gereglementeerd	beroep	dat	gekarakteriseerd	
wordt	 door	 een	 sterke	 deontologie,	 een	 veeleisende	 discipline,	 een	 gewaarborgde	
competentie	 en	 een	 verplichte	 verzekering	 beroepsaansprakelijkheid,	 zal	 wel	 niemand	
ontgaan,	binnen	en	buiten	de	advocatuur.36		

Maar	al	die	waarborgen	van	het	beroep	moeten	ook	waargemaakt	worden,	dag	 in	dag	uit,	
door	 alle	 beroepsbeoefenaars.	 Competentie,	 intellectuele	 en	 morele	 integriteit,	 diligentie	
moeten	gans	het	beroep	dag	in	dag	uit	tekenen.	We	moeten	wijzer	zijn	dan	onze	cliënten,	
meer	 beslagen	 op	 het	 ijs	 komen	 dan	 onze	 concurrenten,	 onze	 talrijke	 taken	 en	
verantwoordelijkheden	beter	en	stipter	ter	harte	nemen,	onze	verantwoordelijkheid	telkens	
volop	weer	durven	opnemen,	proactief	op	alle	mogelijke	en	onmogelijke	vragen	en	noden	
van	onze	cliënten	inspelen,	bij	voortduring	oplossingsgericht	denken	en	handelen,	ons	beter	
dan	wie	ook	bewust	zijn	van	het	vertrouwen	dat	de	wetgever,	de	rechtbanken	en	de	cliënten	
ons	schenken.		

26.	Ons	beroep	wordt,	 als	 een	 ketting,	 beoordeeld	op	 zijn	 zwakste	 schakel(s).	 En	wie	niet	
voldoet	aan	de	veeleisende	normen	van	dat	beroep	of	het	vertrouwen	niet	waard	is	dat	de	
samenleving	 in	 de	 advocatuur	 stelt,	 moet	 terstond	 met	 het	 arsenaal	 van	 controle-,	
bewarende	 en	 tuchtrechtelijke	 maatregelen	 geconfronteerd	 worden,	 waarmee	 onze	
wetgever	 de	 overheden	 van	 de	 balie	 heeft	 toegerust.	 Dat	 arsenaal	 is	 indrukwekkend	 en	
Minister	Geens	heeft	enkele	advocaten	gelast	voorstellen	in	te	dienen	om	de	werking	van	de	
Orden	nog	te	verbeteren	en	de	tuchtprocedure	nog	te	versterken.37		

																																																													
35	“We	zien	er	een	reële	uitdaging	in	voor	het	beroep:	in	een	wereld	die	concurrentieel	is	geworden,	waar	de	
kennis	van	het	recht	niet	meer	het	exclusieve	terrein	van	advocaten	is,	kan	uitmuntendheid	in	de	kennis	van	
het	recht	of	de	toepassing	ervan	voor	het	beroep	in	zijn	geheel	het	verschil	maken	waardoor	het	onze	unique	
selling	proposition	kan	worden.	Ons	beroep	kan	dan,	beter	gewapend,	de	uitdagingen	van	de	nieuwe	
technologieën	en	de	concurrentie	van	andere	dienstverleners	op	de	juridische	markt	het	hoofd	bieden	(	…	)								
De	cliënt	eist	veel	meer	dan	een	uitstekende	kennis	van	het	recht.	De	cliënt	eist	ook	een	uitmuntende	
organisatie,	een	uitmuntende	communicatie,	een	uitmuntende	naleving	van	de	beroepsregels,	een	
uitmuntende	toewijding,	een	uitmuntende	kennis	van	zijn	behoeften,	een	uitmuntende	proactiviteit	van	de	
advocaat,	en	bovendien	een	uitmuntende	dienstverlening.”{PH&PH,	119-120}.	
36	K.	HAERI,	S.	CHALLAN-BELVAL,	E.	HANNEZO	en	B.	LAMON,	L’avenir	de	la	profession	d’avocat	,	Parijs,	februari	
2017,	p.	52	“Enfin,	parmi	ces	auditions,	de	nombreux	intervenants	ont	noté	l’importance	et	l’intérêt	de	
l’appartenance	à	une	profession	réglementée	caractérisée	par	une	déontologie	forte,	une	discipline	exigeante,	
une	compétence	garantie,	et	une	assurance	de	responsabilité	civile	obligatoire.	En	d’autres	termes,	la	marque	
«	avocats	»	est	porteuse	d’un	certain	nombre	de	garanties	de	qualité	de	service,	mais	ces	éléments	essentiels	
ne	sont	pas	suffisants	pour	permettre	à	la	profession	de	construire	son		attractivité	et	son	modèle	de	
rentabilité	sans	tenir	compte	des	attentes	exprimées	par	les	consommateurs.”		
37	P.	HOFSTRÖSSLER	en	P.	HENRY,	“Advocaat	van	morgen:	een	plan	voor	de	modernisering	van	ons	beroep”;	
reacties	en	suggesties	van	de	advocaten	worden	ingewacht	op	:	advocaatmorgen@just.fgov.be	
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Zijn	alle	ordeoverheden	echter	wel	gewapend,	en	nog	meer:	gemotiveerd,	om	de	controles,	
die	de	USP,	het	“merk	advocaat”,	moeten	borgen	en	waarmaken,	ook	daadwerkelijk	door	te	
voeren	 en	 van	 de	 gepaste	 sancties	 te	 voorzien?	 De	 beperkte	 en	 niet-volledig	 openbaar	
gemaakte	 tuchtstatistieken	 wijzen	 uit	 dat	 er	 zeer	 weinig	 tuchtzaken	 zijn	 in	 de	 Belgische	
balies.	Minder	dan	een	tiende	van	de	Nederlandse	tuchtzaken.38	Nochtans	kan	niemand	er	
aan	voorbijgaan	dat	de	balie	zelf	de	kwaliteitscontrole	over	het	deontologische	en	vakkundig	
optreden	van	advocaten	door	de	wetgever	toegewezen	heeft	gekregen	in	het	kader	van	haar	
autonomie	en	zelfbestuur	die	de	onafhankelijkheid	van	de	advocaten	moeten	beschermen.	
Als	we	die	taak	niet	ernstig	opnemen	en	niet	diligent	en	gewetensvol	uitoefenen	verliezen	
we	met	reden	het	vertrouwen	van	de	wetgever,	van	de	rechtbanken	en	van	het	publiek.		

27.	 De	 weinige	 beschikbare	 gegevens	 laten	 toe	 vast	 te	 stellen	 dat	 er	 een	 gebrek	 aan	
continuïteit	bestaat	in	het	vervolgingsbeleid,	dat	er	“vervolgingsvrije”	periodes	van	twee	jaar	
voorkomen	 ook	 in	 de	 grootste	 balies,	 terwijl	 er	 ook	 balies	 bestaan	 waar	 zelden	 of	 nooit	
wordt	vervolgd,		omdat	de	stafhouder	“niet	aan	tucht	doet”	en	een	ongeslagen	kampioen	is	
van	 de	 vaderlijke	 vermaningen.	 Omdat	 er	 geen	 systeemtoezicht,	 geen	 toezicht	 op	 het	
toezicht	 bestaat,	 geen	 openheid	 over	 het	 tuchtbedrijf	 van	 de	 balies,	 geen	 systeem	 van	
“accountability”	(verantwoording	afleggen),	geen	periodieke	evaluaties	door	onafhankelijke	
experten,	geen	openbare	statistieken,	zelfs	bijna	geen	gepubliceerde	tuchtrechtspraak,	blijft	
het	 tuchtrecht	 steken	 in	 een	 sfeer	 van	 amateurisme,	 helaas	 niet	 gespeend	 van	 enige	
zelfgenoegzaamheid.	 We	 zetten	 onze	 beste	 troeven:	 deontologie	 en	 tucht	 onder	 de	
korenmaat,	 in	de	plaats	van	ermee	uit	te	pakken	als	onze	grootste	USP’s.	Door	een	gebrek	
aan	kritische	ingesteldheid,	gesteund	op	een	cultuur	van	geheimhouding,	komen	we	niet	toe	
aan	 de	 fijnregeling	 van	 de	 deontologie	 in	 verband	met	 de	 praktijk	 van	 elke	 dag,	 die	 een	
eerste	en	essentiële	voorwaarde	 is	om	onze	USP	 in	 stand	 te	houden	en	 te	 ruggensteunen	
met	 wat	 juist	 de	 meeste	 USP’s	 in	 de	 wereld	 ontberen:	 een	 efficiënte	 en	 daadwerkelijke	
afdwingbaarheid	door	sancties.	

28.	 Gelukkig	 heeft	 minister	 Geens	 dat	 ingezien	 een	 team	 van	 advocaten	 de	 opdracht	
gegeven	 om	 deze	 ruggensteun	 wettelijk	 te	 versterken.	 We	 zullen	 dus	 hopelijk	 binnen	
afzienbare	 tijd	 een	 sterk	 uitgebreid	 en	 versterkt	wettelijk	 arsenaal	 van	middelen	 bezitten.	
Wat	voor	ons	beroep	een	bijkomende	USP	zal	betekenen,	en	waar,	andermaal,	geen	enkel	
ander	 beroep	 zich	 zal	 kunnen	 op	 beroemen:	 een	 effectief	 7/24	 en	 360°	 werkend	
controleapparaat.								

																																																													
38	Een	vergelijking	met	de	Nederlandse	advocatuur	(Raden	van	Discipline	en	Hof	van	Discipline,	info	op	
www.hofvandiscipline.nl,	Jaarverslag	2015)	leert	dat	daar	voor	plusminus	17.343	advocaten	(tegen	in	België	
18.552)	gemiddeld	elk	jaar	1.200	zaken	in	eerste	aanleg	dienen	en	300	in	beroep;	hetzij	naar	gelang	het	
arrondissement	5	tot	8	zaken	op	100	advocaten	per	jaar;	in	Vlaanderen	is	dat	getal	van	2011	tot	2014	(latere	
cijfers	zijn	niet	bekendgemaakt)	gemiddeld	70,75	tuchtzaken	of		0,7	zaken	per	100	advocaten[1447-1448].	In	
Nederland	is	bovendien	een	systematische	controle	van	de	kantoren	geïnstalleerd	die	ieder	jaar	10%	van	de	
kantoren	betreft	(zie	het	interview	door	S.	DROOGLEEVER	FORTUYN	van	de	voorzitter	van	he	Nederlands	
dekenberaad	Pieter	van	Regteren	Altena,	“Mensen	op	wie	je	toezicht	houdt	moet	je	niet	zien”	in	
Advocatenblad	2017/5,	22).	


