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Orde van Vlaamse Balies roept op om digitale oorlog bij 
justitie te stoppen 
 

 

Brussel, 25 oktober 2018 – De Orde van Vlaamse Balies, die alle Vlaamse advocaten groepeert,  

doet via een opmerkelijke open brief een oproep om de digitale oorlog bij justitie te stoppen. De 

aanleiding voor dat initiatief is een brief van de Eerste voorzitter van het hof van beroep te 

Antwerpen, een opiniestuk van een magistraat in De Juristenkrant en een door het hof van beroep  

verspreide folder die aanzet om een wettelijke regeling te omzeilen. 

 

De discussie draait rond een Koninklijk Besluit dat vorige week in het Staatsblad verscheen, waarbij de 

advocaten die op elektronische wijze hun conclusies en stukken neerleggen dat enkel nog kunnen via 

een betalend digitaal platform DPA. De kritiek van bepaalde magistraten is dat daarmee enkel 

privébelangen worden gediend en dat dat het bewijs zou zijn van de privatisering van justitie. 

 

“We zijn erg geschrokken door de agressieve toon van al die initiatieven en ook van de ruchtbaarheid 

die daaraan werd gegeven” zo stelt voorzitter van de OVB Edward Janssens. “Er was vroeger al kritiek 

op dat systeem, maar dat nu zelfs een handleiding wordt verspreid om een wettelijke regeling te 

omzeilen, tart elke verbeelding”. 

 

De Orde van Vlaamse Balies publiceert op haar website een open brief, waarin de kritieken worden 

weerlegd. “Wij nodigen iedereen uit om die open brief grondig te lezen, zowel advocaten als magistraten. 

Het is tijd dat er een einde komt aan de desinformatie”, aldus voorzitter Janssens. 

 

De Orde van Vlaamse Balies hoopt dat de sereniteit terugkeert. Dat is in het belang van alle burgers. 

 

 

EINDE 

 

Over de Orde van Vlaamse Balies 
De Orde van Vlaamse Balies is het overkoepelend orgaan van alle advocaten die aan de 13 Vlaamse 
balies verbonden zijn. De Orde van Vlaamse Balies heeft tot doel voor een behoorlijke en efficiënte 
rechtsbedeling te ijveren, de praktijkuitoefening te bevorderen en overleg te plegen over alle 
onderwerpen die voor de advocatuur en de rechtzoekende van belang zijn. De meer dan 10 000 
Vlaamse advocaten kiezen hun afgevaardigden voor de algemene vergadering. De algemene 
vergadering vormt het parlement, stippelt de belangrijkste beleidslijnen uit en duidt de leden van de 
raad van bestuur aan. De Orde van Vlaamse Balies is sinds 1 mei 2002 operationeel (inwerkingtreding 
KB 17 februari 2002), maar was sinds 7 februari 1998 als 'Vereniging' actief.  
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Voor meer tekst en uitleg, consulteer www.advocaat.be 
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