Today’s Lawyer
De advocaat, ethisch ondernemer
VOORWOORD - Hugo Lamon
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De juridische wereld ontsnapt niet aan evoluties en transities. Ook sommige magistraten breken radicaal met het verleden. Zo werd bij de opening van het gerechtelijk jaar de mercuriale voor het arbeidshof in Brussel dit jaar niet door de
Procureur Generaal gehouden, maar door de voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies. Dat is een vrij revolutionaire gebeurtenis, al bleef voorzitter Matthys
braaf in zijn toespraak die handelde over de toegang tot het recht. Hij citeerde
wel uitvoerig een artikel uit Today’s Lawyer. Hij stelde dat het “interessant” was te
verwijzen naar een vrije tribune die gewezen stafhouder Herman Buyssens in het
vorige nummer van dit tijdschrift liet verschijnen. Hij las enkele passages voor,
erbij vermeldend dat ze “zeker het voordeel hebben dat ze ons tot nadenken aansporen”. Dat is een compliment voor dit tijdschrift, nu het net de bedoeling is van
de redactie om het debat aan te zwengelen.
Voorzitter Matthys stelde wel niet met al de door Herman Buyssens verkondigde stellingen akkoord te gaan, zonder echter te vermelden met wat hij het niet
eens was en welke standpunten hij dan wel onderschreef. Een duidelijker standpunt van de OVB zou de discussie natuurlijk wel mee vooruit helpen, want de
beleidsmakers van de balie kunnen zich niet langer veroorloven om passief aan
de kant te blijven zitten. De externe evoluties zorgen voor grondige wijzigingen
in de advocatuur. Dat vraagt ook een kordaat beleid van onder meer de Orde van
Vlaamse Balies. Zo volstaat het niet om een rapport te maken dat tot doel heeft
de “horizon 2025” te voorspellen. Indien er tien jaar gewacht wordt met het moderniseren van het deontologisch kader dreigt de Vlaamse advocatuur immers
irrelevant te worden.
Dit tijdschrift heeft zich op korte tijd een plaats weten te veroveren. De artikels
worden geciteerd en geven aanleiding tot debat. Dat is een goede zaak, maar het
is niet voldoende. Als de advocatuur niet volledig wil worden overgeleverd aan
de wetten van de markt, zal ook de OVB moeten in actie schieten. De thema’s die
in de afgelopen nummers werden aangesneden verdienen dat.
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