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De af gelopen kwart eeuw is het aantal ad vocaten zo goed als ver dubbeld tot bijna 20.000.
'Dat is te veel. De concur rentie wordt steeds heviger.'
De Ant werp se ad vo caat Jan Dyck, met veertig jaar ervaring aan de balie, bond in Het Nieuws blad de kat
de bel aan. 'Er zijn bijna 20.000 ad vo caten, dat is meer dan 15 ad vo caten per 10.000 inwo ners. Dat is
dub bel zo veel als in Frankrijk en be duidend meer dan in Ne derland, waar er 9,5 per 10.000 inwo ners
zijn.'
Dat leidt tot een moorden de strijd om cliënteel, oordeelt de ad vo caat. 'Er doen ab normaal lage ere lo nen
de ronde', stelt Dyck. '30 pro cent van de ad vo caten schurkt aan tegen de armoe de grens met een al leen -
staand inko men van minder dan 1.000 euro per maand.'
Hans De Meyer, staf hou der van de Gent se balie, nu anceert de ar moe de cijfers, maar er kent wel de groei-
ende pro ble matiek. 'Ik schat dat aan de Gent se balie onge veer 10 procent van de ad vo caten het echt moei -
lijk heeft. Daarnaast heb ben ook een heel pak ad vo caten een inko men dat je niet met een as so cieert met
het beeld van een ad vo caat. Maar hun toe stand is niet alarme rend.'
Toen De Meyer 30 jaar ge le den aan de Gentse balie begon, waren er onge veer 500 advo caten. Van daag
zijn er 1.100. 'De concurrentie ís hevig. Zo ope nen bijvoorbeeld ad vo caten in Gent een twee de kan toor om
ook de Gent se zaken voor schuld be mid de ling of fail lis se menten te kun nen be hande len. Ook zien we bij
aanbe ste dingen voor de over heid bijzon der lage be dra gen circu le ren. Ik merk daarnaast veel meer ad vo -
caten met een burn-out of een de pres sie. Het is een groot taboe en harde cij fers over de pro ble matiek zijn
moeilijk te vinden, maar als je alle sig nalen sa menvoegt, is er wel de ge lijk een pro bleem.'
De Ant werp se ad vo caat wijst met een be schul digende vinger naar de uni versi tei ten, die 'di plomafabrie -
ken' geworden zijn. Ze le ve ren te veel studen ten af, hun kwa li teit is nave nant en een an de re aanpak dringt
zich op, vindt hij. Bernard Til le man, de de caan van de rechten facul teit van de KU Leu ven, is het er niet
mee eens. 'In de afge lo pen zes jaar is het aantal studen ten met 30 procent ge ste gen, maar de slaagcijfers
zijn ge daald. Slechts 24 pro cent slaagt in het eerste jaar. Dat de rich ting te makke lijk zou zijn, klopt dus
niet.'
Uit loop baanonderzoek blijkt dat 20 pro cent van de af ge stu deer de rech ten stu den ten in de ad vo catuur te -
recht komt. 'Is dat te veel?', vraagt Til le man. 'Wie het fi nancieel moeilijk heeft, zal de balie na verloop van
tijd verlaten. Ik ver kies de wet ten van de vrije markt boven een re gu le ring. Hoe gaan wij be palen hoe veel
ad vo caten nodig zijn? Kijk naar de ge neeskunde, waar een nu me rus clau sus geldt. Voor be paalde spe ciali-
saties moe ten zie kenhuizen nu een be roep doen op buiten landse art sen. Dat kan toch niet de weg zijn die
we moeten opgaan?'
Maar Serge Van Eeg hem, ad vo caat en ge we zen be stuurder van de Orde van Vlaam se Ba lies, waarschuwt
om de vrije markt zomaar te laten spe len. 'Een ad vo caat die zich in een kwets bare econo mische po sitie
be vindt, kan er ge voelig voor worden om zijn inte gri teit op het spel te zet ten. Dat is niet de weg die we
moe ten uit gaan.'
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Van Eeg hem pleit voor een hervorming van de stage o p lei ding en het balie-examen. Vandaag kan een af-
ge stu deer de rech ten stu dent zich onmid del lijk op de lijst van ad vo caten laten inschrijven. 'Het risico be -
staat dat je na je stage niet op het kan toor mag blijven waar je stage liep', legt Van Eeg hem uit. 'Als je dan
als zelf standige in je eentje voort doet en op de sukkel geraakt, ben je niet meer ge wild op de arbeids -
markt. Daardoor blijven veel advo caten in zo'n si tu atie hangen. We kun nen dat pro bleem op van gen door
de sta ge o p lei ding te hervormen en de sta giairs zich pas na hun stage te laten in schrijven als advo caat,
naar bui ten lands model.'
De Orde van Vlaam se Ba lies werkt aan een derge lijke hervorming.

OM BUDSDIENST

Het dos sier voor de op richting van een Ombuds dienst Consu menten Advo catuur (OCA) wordt vandaag
inge diend bij de fe de rale over heids dienst Eco no mie. De Orde van Vlaamse Ba lies re kent erop dat de er-
kenning er komt voor 1 juni. Dan be gint de Consu-mentenombuds dienst (COD), als loket voor klach ten
van consu menten, in uit voering van een Eu ro pe se richt lijn. Is er in de sec tor al een ombuds dienst of een
ge schil len commis sie, dan verwijst de centra le COD de kla ger door. Anders tracht de COD een (niet-dwin -
gend) ad vies voor een op los sing te be reiken.
De ad vo catuur houdt de klach ten be hande ling lie ver in eigen handen, van daar de op richting van de (nati-
o nale) OCA. 'Pa ral lel blijft het mo ge lijk met een klacht naar de staf hou der van de balie te gaan. Het is kof -
fie dik kij ken hoe beide zich tot el kaar zul len ver hou den', zegt OVB-be stuurs lid Johan Van Dries sche.
Sinds 1 sep tem ber ontvingen de 14 Vlaamse staf hou ders ruim 3.700 klach ten, zij het niet al le maal van
particu lie ren.
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