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Verder in dit nummer:

Advocaat en/of legaltech manager?

Volstaat het belasten van een voordeel
alle aard bij de genieter van het voordeel
om de kost van het voordeel in hoofde
van de vennootschap die het voordeel
verstrekt fiscaal aftrekbaar te maken? - 3

Tijdens de laatste algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies, werden
twee leden van onze kernredactie, Hugo Lamon en Alex Tallon, verkozen tot bestuurder. Dit zal hen er niet van weerhouden lid te blijven van onze kernredactie,
maar zij zullen vanzelfsprekend in hun geschriften de nodige terughoudendheid
en discretie vertonen ten aanzien van de OVB en haar werking. Daarom neemt
ondergetekende de pen over voor het voorwoord.
Vanaf 1 september vervoegt een nieuwe generatie stagiairs onze balies. Gewapend met een goede juridische bagage zullen zij spoedig ondervinden dat deze
niet volstaat om op een competitieve manier het officium nobile van advocaat
uit te oefenen.
Stilaan begint het onze beroepsgroep te dagen dat het beheer van onze kennis,
niet eindigt bij het raadplegen van externe databanken. Het besef groeit dat de
kennis en ervaring binnen een advocatenkantoor beter en efficiënter elektronisch kunnen worden bewaard, dan in het eindige en beperkte brein en geheugen van de advocaten zelf. U kunt hierover een verhelderende bijdrage lezen in
dit nummer.
Ook de minister van Justitie is zich bewust van het belang van dit kennisbeheer,
nu in Potpourri V (BS 24 juli 2017) de bevoegdheid van het IGO wordt uitgebreid
naar kennisbeheer ten behoeve van de medewerkers van justitie. Weldra zal digitaal kennismanagement niet langer het exclusieve speelterrein zijn van grote
consultants en internationale lawfirms, maar zal dit gelet op de thans door de ITmarkt aangeboden tools een standaard werkinstrument worden voor elk kantoor
dat kwaliteitsprestaties wenst te leveren. Dit vergt belangrijke investeringen en
inspanningen, die niet onmiddellijk vertaald worden in onze traditionele wijze
van ereloonberekening, grotendeels gebaseerd op het tijdschrijven. Ook dit zal
moeten herbekeken worden.
Het toenemende belang van de informatica in onze beroepsuitoefening wordt
ook geïllustreerd door de door elke advocaat te implementeren regelgeving van
de GDPR, waarover u in ons vorig nummer een bijdrage las, alsook door de dwingende noodzaak ons zo essentiële beroepsgeheim ook in de praktijk te vrijwaren,
waarover dan weer een bijdrage in dit nummer.
Een uitdaging voor de nieuwe stagiairs!
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