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opinie&analyse

KORT&BONDIG
Zonder toga geen betere justitie

Het is verbazend dat burgemeester Re
naat Landuyt (SP.A) de afschaffing van
de toga weer ter sprake wil brengen.
Vorige vrijdag werd de hoofdverdachte
in een drugszaak vrijgelaten wegens een
procedurefout (DS 21 juni). Sinds de Sal
duzwet heeft elke verdachte recht op bij
stand van een advocaat. Een onder
zoeksrechter had dat geweigerd omdat
de advocaat geen toga droeg. Het hoog
ste gerechtshof liet er weinig twijfel over
bestaan dat zo’n procedurefout – de bij
stand van een advocaat weigeren – de
rechten van verdediging aantast.
Gewezen minister Landuyt neemt de ge
legenheid te baat om de toga ter discus
sie te stellen omdat die behoort tot ritue
len uit een ver verleden. Een debat over
het nut van een toga is eventueel te over
wegen, maar er zijn in justitie op dit

ogenblik belangrijker problemen aan de
orde dan het al dan niet dragen van een
toga. Sommige politici blijven de vorm
belangrijker vinden dan de inhoud.
Zou men niet beter werken aan de af
schaffing van lei en griffel in justitie, al

vorens het over de toga te hebben? De
nodige middelen ter beschikking stellen
om een performant justitieapparaat uit
te bouwen dat beantwoordt aan de no
den van de burgers en de economische
wereld, daar is blijkbaar geen interesse,
laat staan geld voor.
De volgende weken wordt de hervor
ming van justitie en de juridische bij
stand door het parlement gejaagd. De
hervorming van de juridische bijstand
riskeert daarin alleen maar een budget
taire oefening te worden en dat zou bij
zonder jammer zijn.

Waarom we niet staken

De Orde van Vlaamse Balies heeft, net
als de Nederlandstalige magistraten, be
slist om vandaag niet te staken en geen
zittingen te schorsen omdat de achter

stand in justitie al hoog genoeg oploopt.
Toch blijft de Orde aandacht opeisen
voor de hervorming van de juridische
bijstand. Ze vraagt alle politieke partijen
een grondige hervorming van de juridi
sche tweedelijnsbijstand te realiseren in
plaats van louter budgettaire maatrege
len te nemen ten koste van de insolvente
rechtzoekenden en de advocaten.
In afwachting van een ernstig voorstel
hebben de Orde en Avocats.be de bespre
kingen met de minister voorlopig opge
schort.

Eddy Boydens
Voorzitter van de Orde van
Vlaamse Balies

Zou men niet beter
werken aan de
afschaffing van lei en
griffel in justitie,
alvorens het over de
toga te hebben?

Ellen Claes
Postdoctoraal onderzoeker
Centrum voor Politicologie  KU Leuven

‘Luxeverzuim is spijbelen,
dat is nefast voor onderwijs’

In vele gevallen is de school gewoon
dicht. Hoe kan je spijbelen als er geen
les wordt gegeven?

‘Er zijn momenten waarop de leerlin
gen wel aanwezig moeten zijn op
school, al is het maar om hun rapport
op te halen. Ik ga akkoord met Onder
wijsminister Pascal Smet (SP.A) dat die
laatste schooldagen nu te weinig zinvol
ingevuld zouden worden, maar het feit
dat er geen les wordt gegeven is geen
reden om afwezig te zijn. Als je luxe
verzuim toelaat of zelfs stimuleert, cre
eer je willens nillens een schemerzone
die enkel kan leiden tot normverva
ging. Want hoe leg je uit dat Kevin, die
tijdens het schooljaar spijbelt en op
straat rondhangt, hard aangepakt
wordt en Aurélie, die met haar ouders
naar Aruba vertrekt op 24 juni, niet?
Dat is toch oneerlijk?

Dat is discriminatie dus?
‘Neen, spreken van discriminatie is een
brug te ver. Het gaat om afspraken. Of
ficieel begint de schoolvakantie op
1 juli. Het is belangrijk dat alle leerlin
gen én hun ouders zich aan die afspra
ken houden.

Leerlingen blijken steeds meer te lij
den onder prestatiedruk, teveel huis
werk, enzovoort. Hebben ze geen recht
op ‘decompressie’?

‘De zomervakantie duurt bij ons al
lang, hoor. Door de plaag van het luxe
verzuim komen daar nog eens twee

weken bij. Pedagogisch
is dat onverant
woord. Vooral de zwak
ke leerlingen verliezen
gedurende zo’n lange
periode het contact
met het schoolniveau,
waardoor ze er in sep
tember langer over
doen om terug aan te
pikken.’

Dat klinkt bekend:
ook CD&V hanteert
die argumenten.

‘Tja, onderzoek toont
dan ook zwart op wit
aan dat er veel ongelijkheid is in het
onderwijs.’

Minister Smet kondigde vorig jaar een
actieplan aan, maar dat is er nog
niet. Waar knelt het schoentje?

‘Er moet een heel breed draagvlak zijn,
dat staat vast. Anderzijds moet ook de
deliberatie goed gebeuren, je kan leer
krachten niet zomaar wegtrekken uit
die deliberatie. Dus mogelijk moet men
voor een zinvolle invulling maar eens
denken aan een samenwerking met het
middenveld of de culturele wereld bij
voorbeeld.’

In GrootBrittannië plukt de politie
spijbelaars van de straat en krijgen de
ouders een geldboete. Maar dat vindt
u geen goed idee.

‘Met die truancy sweeps plaats je spij

Anthoney Godfroid (advocaat)
Pascal Smet heeft veel prioriteiten.
Slechts zelden de juiste...

Justin T. (lezer)

.be
Luxeverzuim is een probleem om
dat het jongeren al aanzet tot be
drog, wat ze dan natuurlijk later
ook gaan doen inzake andere do
meinen zoals fiscaliteit, milieu,...

Johan Vandekerkhove (gepensioneerd ambtenaar)
Luxeverzuim is totaal asociaal en
maatschappelijk niet verantwoord.
Leerplicht is een recht en een
plicht die we moeten koesteren.

Lukas Van Iseghem (student)
Leerplicht heeft hier niets mee te
maken, want je leert niets in die
laatste dagen. Het is toch logisch
dat je het schooljaar laat eindigen
als je examens afgelegd hebt?

Jaak De Vuyst (ingenieur)
Reden voor ‘pauze’ in school eind
juni is complexiteit deliberatiepro
ces met beroepsmogelijkheden.
Eerst dat aanpakken.

Lucien D. (lezer)

.be
Elk jaar maakt men er een pro
bleem van, terwijl dit niets te be
tekenen heeft. Niemand heeft er
last van terwijl het voor vele ge
zinnen soms een oplossing is om
de vakantiepiek te vermijden.

IS LUXEVERZUIM WEL ZO’N PROBLEEM?

Hoewel het schooljaar officieel nog tot vrijdag duurt, zijn heel wat ouders al
mét hun kroost op vakantie vertrokken. Minister van Onderwijs Pascal Smet
(SP.A) wil het zogeheten ‘luxeverzuim’ aanpakken, maar is dat wel een
probleem als er die laatste dagen op school toch niks meer te beleven valt?

DISCUSSIE VAN DE DAG

CORRECTIES &
AANVULLINGEN

Rosas. Het filmpje dat voor Anne Te
resa De Keersmaeker de aanleiding
vormde voor het project Re:Rosas
kwam niet van vier meisjes uit een
school in Leuven, maar van vier leer
lingen uit een school in het Mechelse,
de Ursulinen.

‘Spijbelaar Kevin
wordt aangepakt en
Aurélie, die met haar
ouders naar Aruba
vertrekt op 24 juni,
niet. Dat is oneerlijk’

belen meteen in de criminele sfeer, ter
wijl dat niet de richting is waar we
met het onderwijs heen moeten. Spij
belen wordt vandaag nog al te vaak ge
zien als een probleem van een indivi
dueel kind, maar het is ook een pro
bleem van de school. Een zinvolle in
vulling geven aan de laatste dagen zou
al een goeie aanzet zijn om het pro
bleem aan te pakken.’ (mju)


