MVO charter

Opgesteld in het kader van haar MVO-doelstellingen
Preambule
Alle actoren van de maatschappij hebben verantwoording af te leggen
tegenover hun omgeving, en dit geldt in de eerste plaats voor de economische
actoren. Dit noemt men het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Het MVO heeft betrekking op alle organisaties, zowel van publiek als van privaat
recht. Advocatenkantoren ontsnappen dan ook niet aan deze verplichting.
Het gaat hier niet alleen om een morele plicht, in de mate dat we allen solidair
gehouden zijn tot de ontwikkeling van een duurzame en rechtvaardige
maatschappij. Het is ook, en vooral, een economische plicht, omdat de groei
afhankelijk is van een duurzame ontwikkeling.
Het belang van het MVO is internationaal erkend: ten bewijze hiervan de
richtlijnen die door de OESO (de Organisatie voor Economische Samenwerking
en Ontwikkeling) werden uitgevaardigd.
Ons kantoor, dat een zakenkantoor wil zijn, heeft beslist om van het MVO één
van haar prioritaire doelstellingen te maken. Hierbij adviseert ons kantoor zijn
cliënteel uiteraard niet alleen over onderwerpen in verband met het MVO, maar
heeft zij ook beslist de MVO-vereisten zelf te eerbiedigen.
Bijgevolg, en bovenop de algemene verplichting van de eerbiediging van de wet,
verbindt ons kantoor er zich toe om, in zijn interne werking, het hiernavolgend
charter na te leven en te implementeren.
Charter

1. Algemene opmerking
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Huidig charter verbindt het kantoor voor de uitoefening van haar
werkzaamheden.
Het MVO heeft uitwerking op verschillende vlakken die hierna zullen worden
besproken. Aangezien deze opsomming niet exhaustief kan zijn, verbindt het
kantoor zich ertoe de MVO-vereisten in het algemeen na te leven.

2. Relatie met de cliënt
●
●
●
●
●

●

●

Wijzen op het belang van het MVO, zijn doelstellingen, zijn voordelen en
de naleving ervan door het kantoor
Gepersonaliseerd en efficiënt onthaal
Duidelijke en evenwichtige afspraken over erelonen
Transparante opvolging van de geleverde diensten en de gevolgen ervan
op het vlak van de erelonen
Controle van de kosten in een MVO-omgeving, onder meer: geen
verspilling van consumptiegoederen, vermindering van drukkosten, beter
energiegebruik, gebruik van lokalen die aangepast zijn aan de activiteit,
geen nutteloze luxe
Mogelijkheid bieden tot opvolging van een dossier of een cliënt door één
enkele verantwoordelijke; zo wordt een efficiëntere tussenkomst
mogelijk, wordt de vertrouwensrelatie met de cliënt verbeterd en
worden de kosten gedrukt
Nauwgezette naleving van de deontologie, hetgeen ondermeer de
verplichting inhoudt om de cliënt de meest efficiënte procedure van
conflictregeling aan te bevelen (zoals: procedure voor rechtbank,
arbitrage of bemiddeling)

3. Communicatie en informatica
●
●
●

Paperless office: de communicatie alsmede het archiveren van
correspondentie en stukken zullen zoveel als mogelijk papierloos
gebeuren
Er zal gebruik worden gemaakt van de milieuvriendelijkste materialen
De website, de interne en externe communicatie zijn zodanig opgevat
dat zij geen aanleiding geven tot uitprinten ervan, ondermeer door een
gemakkelijke electronische archivering ervan mogelijk te maken

4. Huisvesting, energie en leveranciers
●

Gebruik maken van lokalen waar, in de mate van het mogelijke, de
nodige investeringen zullen gedaan worden om tegemoet te komen aan
milieuvriendelijke criteria, onder andere op het vlak van
electriciteitsverbruik en verwarming
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●
●
●
●
●
●

Het toepassen van een politiek die erop gericht is om alle schade die
onze activiteit aan het milieu zou kunnen toebrengen, zoals de
overconsumptie, te verminderen
Het sorteren van afval en het optimaliseren van recyclage
Het gebruik van onderhoudsmiddelen met de kleinst mogelijke impact
op het milieu en op de ozonlaag
Verbod op het gebruik van bepaalde giftige en gevaarlijke producten,
waarvan een lijst zal worden opgesteld
Een zo goed mogelijk beheersing van het waterverbruik
Keuze van leveranciers in functie van het minimaliseren van de
ecologische voetafdruk van het kantoor en van hun naleving van sociale
rechten

5. Vervoer
●

●

Transportmiddelen gebruiken in functie van het type van verplaatsing
om zo weinig mogelijk vervuiling te veroorzaken. Aldus zal verplaatsing
te voet, per fiets of met het openbaar vervoer steeds voorrang hebben.
Indien het gebruik van individuele voertuigen noodzakelijk is wegens af
te leggen afstanden of wegens verschillende verplaatsingen op dezelfde
dag, zal gebruik gemaakt worden van hybride voertuigen of voertuigen
met de milieuvriendelijkste beschikbare technieken
Het voorrang geven aan contacten met cliënten via video-conferenties
of conference calls

6. Relatie tussen de leden van het advocatenkantoor
a. Vennoten, medewerkers en stagiairs

●
●
●
●
●
●

Respect voor de diversiteit
Een gedegen permanente vorming, met interne rapportering zodat
kennis wordt gedeeld
Een gedegen stage en begeleiding van de stagiairs, met het oog op een
bestendige samenwerking binnen het kantoor
Een regelmatige en transparante evaluatie van eenieders toekomst
binnen het kantoor
Alle leden van het kantoor moeten regelmatig met elkaar communiceren
(onder meer: frequente vergaderingen, werkgroepen, team building,
enz.)
Luisterbereidheid naar eenieders belangen en noden
b. Relatie met het personeel in loondienst

●
●

Respect voor de diversiteit
Strikte naleving van de sociale wetgeving
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●
●

Luisterbereidheid naar eenieders belangen en noden
Een regelmatige en transparante evaluatie van hun prestaties en
toekomst binnen het kantoor
c. Algemeen

●
●

Respect voor de vrijheid van godsdienst, mening en spreken
Ruimte laten voor persoonlijke ontplooiing binnen de uitoefening van
het beroep

7. Non profit doelstellingen
●
●

Toelaten dat in sommige gevallen pro bono werk wordt geleverd
Een percentage van de winst van het kantoor zal jaarlijks worden
besteed aan één of meer goed(e) doel(en)

2 mei 2011

Alex Tallon

Serge Dufrene

Addendum: Charte Du Label “Entreprise Ecodynamique”, ondertekend op 4 mei
2013 ter gelegenheid van de kandidatuur van Praetica voor het label “entreprise
ecodynamique”, ingediend bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer.
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Naam van de onderneming :
Naam, functie en handtekening
van de verantwoordelijke van de onderneming:
Datum:



