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Verder in dit nummer:

Think global, act local

Franchising aan de balie: goed idee? - 2

Deze wat gedateerde slogan van de milieuactivisten geeft perfect weer wat de
Vlaamse balies en de Vlaamse advocaat anno 2018 moeten doen. Veranderingen
en innovaties worden niet beslist onder de Vlaamse kerktoren, maar op wereldniveau of minstens Europees niveau. Diegenen die toegeven aan een ingebakken
weerstand en argwaan hebben tegenover elke verandering, dwalen.
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consumentengeschillen is strijdig met
het Europees recht - 8

Zoals Heraclitus reeds vaststelde, is de enige constante in onze wereld de verandering. Zich ertegen verzetten, blijkt keer op keer een achterhoedegevecht. Think
global geldt met de dag meer. Dat geldt ook voor het advocatenberoep.
Indien de Vlaamse advocaat ondernemer wordt, failliet kan gaan, zich aan de marktregels en de regels ter bescherming van de consument moet onderwerpen en zich
digitaal moet organiseren, dan is dat niet vanwege veranderingen die hij met zijn
bondgenoten zelf onder de kerktoren beslist heeft. De beslissingen worden voor
hem in verordeningen en richtlijnen van de Europese Unie genomen en vervolgens
volens nolens door de Belgische wetgever braafjes geïmplementeerd. De balies,
een trapje lager, nemen er machteloos akte van, hoogstens mits een beetje pro forma protest. De advocaat onderaan de piramide heeft geen keuze en moet inspelen
op de kansen gecreëerd door het nieuwe kader dat hem wordt opgelegd.
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Dit vergt een diepe mentaliteitsverandering.
Decennia hebben wij onze status van officium nobile, lees: beschermde diersoort,
kunnen cultiveren en hebben we comfortabel kunnen leven als lokale notabelen,
vaak wars van elke economische kennis.
Dit is definitief verleden tijd.
De markt bepaalt voortaan wat wij doen en de regels die deze markt beheersen
worden bepaald door de multinationals die de technologie in handen hebben en
de supranationale instanties die regulerend optreden hoog boven ons hoofd.
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Vandaar dat TL in dit en volgende nummers artikels wijdt aan bedrijfseconomische
aspecten van de advocatuur zoals de economische waardering en de overdracht
van een kantoor, nieuwe samenwerkingsvormen als franchising, geïnformatiseerde
incasso of nog het gedigitaliseerd kantoor.
Allemaal onderwerpen die tot voor kort binnen onze beroepsgroep no-brainers
waren.
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