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De advocaat, ethisch ondernemer
VOORWOORD - Hugo Lamon

Verder in dit nummer:

Het toekomstig belang

De sociale gevolgen van de taxshift ook
voor de advocaat als werkgever! - 2

De Orde van Vlaamse Balies heeft onder meer als taak op te komen voor de beroepsbelangen van de Vlaamse advocaten. In de afgelopen maanden werd,
vooral achter de schermen (en dus ook niet duidelijk hoe hard) geijverd om de
Potpourriwetten van de minister van Justitie zo aanvaardbaar mogelijk te maken
voor de advocatuur. Dat was dus vaak een kwestie van het verplaatsen van enkele
– soms zeer belangrijke – komma’s, maar de advocatuur heeft niets fundamenteels kunnen laten veranderen. De discussie over de toekomst van de juridische
tweedelijnsbijstand lijkt een groter debat los te weken, al zal het moeilijk zijn om
een consensus te bereiken in de advocatuur. Daarvoor is het thema te ideologisch
geladen en er kan moeilijk worden verwacht dat de advocaten allemaal politiek
dezelfde mening hebben.
Intern ging het debat over de detachering van advocaten, waarbij de deontologie werd verscherpt. Dat zorgt voor een stroevere relatie met de bedrijfsjuristen,
maar de advocatuur heeft wel de kans gegrepen om de kernwaarden van het
beroep duidelijk te formuleren.
Er werd ook maandenlang debat gevoerd over de verhouding tussen advocaten
en de media, om dan bij wijze van anticlimax te beslissen om alles bij het oude
te laten.
Al die thema’s hadden ook al tien jaar geleden aan bod kunnen komen en het
resultaat van al dat werk had toen ook hetzelfde kunnen zijn.
Intussen lijkt het alsof het aan de Orde van Vlaamse Balies ontgaat dat de markt
van de juridische dienstverlening met al haar economische wetmatigheden en
technologische evoluties in volle vaart aan ons voorbijraast. Er zal meer nodig zijn
dan discussies over de waarde van het punt in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand om de economische toekomst van de advocaten veilig te stellen.
Today’s Lawyer wil het debat hierover levendig houden. Moge de lectuur ervan
aanzetten tot reﬂectie en actie.
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