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De nieuwe advocaat van vandaag

De advocaat, beroepspraktijken en
dienstenwet. Algemene inleiding - 2
Sociale bijdragen zelfstandigen - 5

Schrijven dat het advocatenberoep volop evolueert en soms sterk onder druk
staat is allicht een open deur intrappen. Het is daarom niet slecht dat elke advocaat zich daar nu en dan eens over bezint.

Onbeperkt bijverdienen voor
gepensioneerden - 5

Misschien las u ook het boek “Tomorrow’s lawyers” van de Schotse hoogleraar
Richard Susskind. Hij stelt dat er veel moet veranderen in de advocatuur, omdat
de oude businessmodellen (gericht op groei en alsmaar grotere kantoren) niet
meer actueel zijn. Moderne technologie maakt het onder meer mogelijk om geautomatiseerd werk te ontwikkelen. Diezelfde Susskind voorspelde reeds in 1996
dat de e-mail het belangrijkste communicatiemiddel zou worden tussen advocaten. Daar werd toen mee gelachen. We weten nu wel beter.

Vennootschapsmandatarissen - 7

De gewezen Amerikaanse advocaat Steve Harper (ook bekend van zijn interessante blog “The Belly of the Beast”) maakt in zijn “The Lawyer Bubble” een scherpe
analyse van de (Amerikaanse) advocatuur. In een interview over dat boek stelt hij
o.m. dat er geen correlatie is tussen de omvang van een kantoor en de winstgevendheid. En, zo vervolgt hij, “men doet bovendien graag alsof grote kantoren de
beste kwaliteit leveren, maar vaak is dat helemaal niet zo”. Ook Harper heeft een
uitgesproken mening over de toekomst: “Mede door het overschot van nieuwe
advocaten neemt de concurrentie toe. Kantoren met een nieuwe generatie advocaten ontwikkelen nieuwe businessmodellen.” Hij verwijst daarbij ook naar de
rol van de cliënt, die vaak de advocaat tot ingrijpende veranderingen dwingt. “De
sleutel zit in het laten uitsplitsen van werkzaamheden. Routinematig werk kan
prima gedaan worden door goedkope juristen.”
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De vraag is natuurlijk of de Vlaamse advocatuur zich door deze Angelsaksische
nieuwe profeten moet laten opjagen. Ons rechtsstelsel is verschillend, maar hun
analyse is ook voor ons interessant. Zeker nu er ook hier vragen zijn over de rendabiliteit en er bij cliënten soms gemor is over de aard en de kwaliteit van de
dienstverlening.
Over deze en alle aanverwante vragen wil dit tijdschrift berichten. Om u te informeren, om u te prikkelen, om u aan te zetten tot reflectie en misschien ook om u
te bewegen tot actie. En zo kunnen we samen het schitterende beroep van advocaat een nieuwe dimensie geven.
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