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OPEN BRIEF aan mr. Hans RIEDER. de BelQische stafhouders en de leden van de
Balie van Antwerpen

Meester Rieder,

Als stafhouder van de Antwerpse Balie heb ik uw brief van vrijdag 14.12.2012 via
de krant De Standaard goed onivangen.

Ik ken u langs geen kanten. Enkel langs de mediakant. U spuwt op de stagiairs
en jonge advocaten, die als vrijwilligers actief zijn in de Juridische bijstand,
zonder uitzondering en in het algemeen, dus ook op deze van mijn Balie, die u
ongetwijfeld voor 95% of meer onbekend zijn.

Ik vroeg mij af hoe u daartoe gekomen bent of hoe u zich daartoe heeft
kunnen lenen?

U zegde en schreef nog niet zo lang geleden: “Onderschat niet tot wat slechte
mensen in stciat zijnl”.

U bent daarvan het levend bewijs, meester Rieder.

“Niets is erger dan publiek vernederd te worden door mensen van wie je voelt
dat het hun enige bedoeling isje te kwetsen en te vernederen”.

Ook daar had u honderd procent gelijk.

Maar dat geldt blijkbaar alleen voor uzelf, of hebben deze stagiairs en jonge
advocaten u niet begrepen?

U doet aan een heel erge vorm van nestbevuiling, die op geen enkele wijze
gesteund is op enig bewijs (dat is toch waarbij u zweert als het om uw cliënten
en om uzelf gaat?).

Zelfs als u enkele gevallen kent van confraters die het systeem van juridische
bijstand - minstens in uw ogen - misbruiken (tot waar gaat gebruik van de
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procedure en waar begint misbruik, zal u het bepalen?), wat laat u toe enkele
duizenden confraters over dezelfde kam te scheren?

Uw normbesef is zoek, wanneer u blijkbaar om persoonlijke motieven heeft
gemeend onze hele beroepsgroep te moeten stigmatiseren.

Vele leden van mijn Balie dringen er bij mij op aan dat ik een tuchtklacht
lastens u zou neerleggen.

Ik overweeg dit dan ook,

In elk geval denk ik van u te mogen vragen dat u zich publiek verontschuldigt
tegenover al deze u onbekende advocaten, die u nodeloos en zonder enig
bewijs in de media heeft beklad,

Het zal nog weken en maanden duren dat zij, dankzij u, afgerekend zullen
worden op een imago van gewetenloze fraudeur en profiteur.

Herma BUYSSENS
Stafhou er
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