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OVB en OBFG blijven de digitalisering van justitie steunen 

 

 

Brussel, 4 september 2018 – De Orde van Vlaamse Balies en Ordre des barreaux francophones et 

germanophone/Avocats.be, die samen alle advocaten vertegenwoordigen die in België actief zijn, 

blijven de initiatieven steunen die de digitalisering van justitie bevorderen. 

 

De Ordes herinneren eraan dat ze in juni 2016 een protocol hebben afgesloten met de minister van 

Justitie, waarbij ze zich ertoe hebben verbonden “alles in het werk te stellen opdat de gebruikers die 

zij vertegenwoordigen zo snel mogelijk de transitie maken naar het gebruik van digitale 

procesvoering en communicatie zodat de cultuuromslag naar een meer digitale en efficiënte justitie 

zo snel als mogelijk wordt ingezet.” 

 

Intussen heeft de Belgische advocatuur al miljoenen euro’s geïnvesteerd in de digitalisering. Op die 

manier neemt de advocatuur een maatschappelijke verantwoordelijkheid op om bij te dragen aan de 

modernisering van justitie. 

 

De recente kritiek van een aantal hoge magistraten wordt dan ook betreurd, omdat de advocatuur en 

de magistratuur in dat debat geen tegenstrevers zijn en ook geen tegengestelde belangen hebben. 

 

De OVB en de OBFG.be roepen dan ook op tot een positieve ingesteldheid van alle actoren en reiken 

de hand voor nieuw overleg. Enkel via intense samenwerking tussen magistratuur, griffies, 

advocatuur, administratie en de minister en zijn beleidscel kan de noodzakelijke modernisering van 

justitie lukken.  

 

Iedereen heeft de historische plicht om die modernisering en digitalisering te doen lukken om de 

toegang van de burger tot justitie te verbeteren in het kader van een bezorgde democratie om een 

efficiënt juridisch systeem aan te bieden dat toegankelijk is voor iedereen. 

 

 

EINDE 

 

 

Over de Orde van Vlaamse Balies 

De Orde van Vlaamse Balies is het overkoepelend orgaan van alle advocaten die aan de 8 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 
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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.  

 

Voor meer tekst en uitleg, consulteer www.advocaat.be 
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