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Op 20 maart hebben de magistraten van dit land in het Brusselse justitiepaleis
een ‘alarmdag’ georganiseerd over de lamentabele werking van justitie. Hun actie
werd ook gesteund door de advocatuur. OVB-voorzitter Dominique Matthys hield
er een opgemerkte toespraak. Hij zei er onder meer dat onze individuele vrijheid
gevaar loopt door de toegang tot de rechter te bemoeilijken. “En nochtans zouden we het moeten weten: de geschiedenis leert ons immers dat het niveau van
de toegang tot de justitie het beschavingsgehalte in de staat reflecteert.” In de
persmap werd benadrukt dat de toespraak werd “gedragen door de 14 Vlaamse
Stafhouders”.
En wat als we nu “de toegang tot justitie” zouden vervangen door “de advocatuur”? Hoe belangrijk is het niveau van de balie voor een goed werkende justitie?
Het mag verbazen dat daar publiek zo weinig over wordt gedebatteerd, zelfs niet
door de Orde van Vlaamse Balies.
Een kwaliteitsvolle advocatuur is even belangrijk als een goede toegang tot justitie, want zonder goede advocaten is de toegang tot de rechter inhoudsloos. Dat
veronderstelt dat zowel de individuele advocaat als de Orde waartoe hij behoort
zich goed bewust moet zijn van de maatschappelijke rol die ze te vervullen hebben en hoe die door de marktwerking evolueert en soms wordt bedreigd. Het
mag dan misschien wel geen beschavingsprobleem zijn, toch is het van cruciaal
belang voor de toekomst van het advocatenberoep. Vandaar dat ook in dit nummer, naast andere actuele thema’s, uitvoerig aandacht wordt besteed aan onder
meer het beroepsgeheim en het statuut van de advocaat. Die thema’s worden
ook aangepakt en besproken in de diverse organen van de OVB, maar dat mag dit
tijdschrift er niet van verhinderen om er een publiek debat over te voeren en de
lezers aan te zetten om hierover na te denken. En misschien zet dit de Orde ook
aan om hierover naar buiten te treden en de bestaande pleinvrees te overwinnen.
De advocatuur kan zich niet meer veroorloven om alles in de beslotenheid van
de eigen beroepsgroep intern te bedisselen. Enkel door een open en transparant
debat kan er maatschappelijk gedragen actie volgen.
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