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De advocaat, ethisch ondernemer
VOORWOORD - Herman Buyssens

Press the button-justitie: NO PASARAN!
Dezer dagen is het alom legal tech wat de klok slaat.
Op 21 maart 2018 hield AVOCATS.BE een congres onder de titel “L’avocat connecté”,
op 19 oktober 2018 volgt het OVB congres met de veelzeggende titel “Binnenkort
een robot als confrater?” en op 30 november 2018 vindt het jaarlijks congres van de
CCBE plaats in Lille, onder de titel “Artificial intelligence – human justice”.
De opkomst van A.I., algoritmen die op performante wijze big data kunnen analyseren, platforms die predictieve justitie ontwikkelen, zetten de advocaat als menselijk
wezen onder druk. Maar om dan meteen aan doemdenken te gaan doen en “The
end of lawyers” te voorspellen, is meer dan een brug te ver. In twee bijdragen van
dit nummer wordt op de voortschrijdende digitalisering van justitie ingegaan. In
een derde wordt gepeild naar de toegevoegde waarde van de advocaat. Het lijdt
daarbij geen twijfel dat in ons beroep een deel van de traditionele taken van de
advocaat, voornamelijk de praktische research en het verzamelen en analyseren
van rechtspraak en rechtsleer, weldra zullen overgenomen worden door legal tech.

Verder in dit nummer:
Predictieve justitie: een vloek of een
zegen? - 2
De vrije juridische beroepen staan voor
een cruciale uitdaging: hun onzichtbare
toegevoegde waarde aantonen - 8
De derdenrekeningen verdwijnen van de
balans - 11
“Justice Digitale” - 16
Legaltech in Vlaanderen nog in
kinderschoenen - 19
Werken met gesloten deur? De voor- en
nadelen op een rijtje … - 22
Help, mijn advocaat is failliet! - 24
Advocatenerelonen - 27

Dit proces is echter niet nieuw. Ook nu reeds zijn de performante juridische databanken die wij dagelijks gebruiken, niet meer weg te denken als hulpmiddel binnen het advocatenkantoor. De moderne advocaat – ondernemer moet in dat soort
activiteiten geen toegevoegde waarde meer zoeken. De cliënt zal hem er ook niet
meer willen voor vergoeden.
De toegevoegde waarde zit voor hem integendeel in de humane contacten met
de cliënt, zijn analyse van diens situatie, inzichten, wensen, agenda en de ontelbare
niet-parametriseerbare factoren die het menselijk gedrag bepalen. En natuurlijk in
zijn sociale vaardigheden, zijn overredingskracht en pleitkunst. Die toegevoegde
waarde zit in het vertrouwen dat de advocaat bij de cliënt schept en dat de cliënt als
hoogste troef beschouwt voor een goede juridische bijstand. Dit werd bevestigd in
een recente grootschalige enquête van de rechtsbijstandsverzekeraars, voor wie dit
minder goed nieuws was.
De press the button-justitie kan aantrekkelijk lijken voor de IT-sector, futurologen,
prijsbewuste beleidsmakers en verzekeraars. Zij stuit echter op een – tot spijt van
wie het benijdt – onwrikbaar axioma: “De advocaat is onvervangbaar”.
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