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Geen onderwerp kwam zoveel aan bod in het najaar 2017, als dit. Met daaraan
onmiddellijk de vraag gekoppeld: hoe moeten wij ermee omgaan?
Het Antwerps juristencongres dat plaatsvond op 10 december 2017, handelde
over de digitalisering. Keynote speakers Pieter Gunst en Markus Hartung leerden
ons dat de toenemende rol van IT & AI in de uitoefening van de advocatuur niet
als een disruptie moet beschouwd worden, maar eerder als een onderdeel van
een technologische evolutie die de hele maatschappij verandert.
Die evolutie is niet tegen te houden, maar gaat minder hard dan wij zouden kunnen vrezen. Advocatenkantoren moeten ze wel integreren in hun operationele
werking en marketingstrategie. Dat leest U ook in enkele belangwekkende bijdragen in dit nummer.
Balies moeten hun deontologische regels aanpassen. Het absoluut verbod van dichotomie moet worden opgeheven, de samenwerking met partners die de dure
maar noodzakelijke technologie financieren, moet mogelijk worden gemaakt. De
reglementering inzake erelonen moet worden herzien. Vastklampen aan oude
modellen is een achterhoedegevecht.
Big data, open data, predictieve justitie zullen ons deel zijn en sommige van onze
basisactiviteiten vervangen of erg reduceren. Online cliëntenwerving, online advies en ratings zullen wij niet meer kunnen vermijden. Wij moeten niet ongerust
zijn: de advocatuur zal blijven bestaan, maar ze zal van gedaante veranderen.
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Laat ons die realiteit aanvaarden en de uitdaging aangaan. Doen we dat niet, dan
is het duidelijk dat andere dienstverleners klaarstaan om de marktplaats van de
juridische diensten te bezetten.
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We moeten daarbij trachten een harmonisch model tot stand te brengen, dat
de advocaat toelaat ten volle de digitale vooruitgang te omarmen, zonder dat
afbreuk wordt gedaan aan de kernwaarden van ons beroep. Kernwaarden, die
onontbeerlijk zijn voor de handhaving van onze unique selling proposition.
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