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het poelaertplein

Bij de ontvangst van dit eerste num-
mer van Het Poelaertplein weet u
het zeker : het is weer voorbij, die
mooie zomer (of wat daar voor
moest doorgaan – het begrip “regen-
seizoen” begint ook in onze contrei-
en opgang te maken).

Een nieuw gerechtelijk jaar begint.
En het belooft een bijzonder inte-
ressant jaar te worden. 

De politiek zal ons gedurende de
volgende maanden niet loslaten. De
hele Brusselse Nederlandstalige
advocatuur zou wel eens in zeer
woelig communautair vaarwater
kunnen terecht komen. 
We zijn nu zo’n 15 maanden na de
verkiezingen, en nog steeds zijn
onze politici bezig met te onderhan-
delen over een communautair
akkoord. De vijf vorige staatshervor-
mingen hebben het land diepgaand
hertekend, maar het systeem func-
tioneert op dit ogenblik niet meer.
Een herschikking van de bevoegdhe-
den tussen de federale overheid en
de deelstaten is meer dan noodza-
kelijk. Tot enkele jaren geleden werd
gedacht dat het zou volstaan om uit-
voering te geven aan artikel 35 van
de Grondwet. In tegenstelling tot
andere federale staten liggen de
residuaire bevoegdheden (de
bevoegdheden die niet specifiek zijn
toegewezen) in België namelijk nog
altijd op het federale vlak. Het prin-
cipe van een overdracht van deze
residuaire bevoegdheden naar de
deelstaten is ingeschreven in dit
artikel 35 van de Grondwet, maar
deze overdracht is in het verleden
steeds uitgesteld tot er een politieke
consensus zou bestaan om deze
overdracht te realiseren. Samen met
deze overdracht zouden de deelsta-
ten eveneens bevoegdheden moe-
ten krijgen om belastingen te hef-
fen. Op die manier zouden de deel-
staten ook volledig autonoom hun
beleid kunnen uittekenen, en tegen-
over hun belastingplichtigen verant-
woording moeten afleggen voor dat
zelf gevoerde beleid.

Ondertussen zijn echter de gemoe-
deren de voorbije jaren – door de
systematische weigering van onze
Franstalige vrienden om te onder-
handelen – meer dan oververhit
geraakt, en wordt vanuit Vlaanderen
een diepgaande hervorming
gevraagd. De vraag die onze
Franstalige vrienden de volgende
weken maar eens zullen moeten
beantwoorden, is of ze na 180 jaar
België eigenlijk nog wel bereid zijn
om met hun Nederlandstalige noor-
derburen vrede te sluiten, en op te
houden bij elke onderhandelings-
ronde gebiedsuitbreiding te eisen.
De Vlamingen vragen namelijk niet
meer of niet minder dan dat de ter-
ritoriale integriteit van hun grondge-
bied wordt geëerbiedigd, en dat de
taalwetgeving correct wordt toege-
past. Dat moeten onze Franstalige
vrienden begrijpen en respecteren.

De geschiedenis zal trouwens maar
moeten uitmaken of de Franstalige
onderhandelaars er enig voordeel
bij hebben gehad om de voorbije
jaren elke staatshervorming af te
blokken. Hun rondje stoerdoenerij
heeft misschien indruk gemaakt op
de eigen Franstalige achterban,
maar heeft ten noorden van de taal-
grens de Vlaamse roep tot structure-
le hervormingen enkel luider doen
klinken. En als de hervormingen van
de volgende maanden de Vlamingen
met een verzuurd en ontevreden
gevoel achterlaten, weten onze
Franstalige vrienden nu reeds dat
het hele systeem binnen enkele
jaren opnieuw – en mogelijk defini-
tief – zal blokkeren.

Woord van de Voorzitter
Leo Van den hole
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Vervolg van blz. 3

De kans is ook bijzonder groot dat de op stapel staande
staatshervorming rechtstreeks of onrechtstreeks zal
inwerken op de gerechtelijke organisatie in Brussel. Er
liggen nu al modellen voor de splitsing van de Brusselse
justitie op de onderhandelingstafel, waarbij de recht-
banken en hoven van Brussel, al-dan-niet samen met het
parket en het parket-generaal, gesplitst zullen worden.
Een splitsing van justitie in Brussel zal mogelijk ook
gevolgen hebben voor de werking van onze Nederlandse
Orde in Brussel. Los van een eventuele wijziging van het
juridische landschap in Brussel, denkt men in
Vlaanderen zelfs na over een gehele of gedeeltelijke
splitsing (of defederalisering) van het hele departement
justitie. Deze Vlaamse vraag is niet irrationeel, aangezien
in federale staten justitie en de werking van de recht-
banken immers vaak de bevoegdheid van de deelstaten
is. 

Alsof al deze institutionele hervormingen nog niet
genoeg werk met zich brengen, kondigt uittredend minis-
ter van justitie Stefaan De Clerck (nog maar eens) aan
dat hij in dit najaar begint met zijn grote hervorming van
justitie. Dit betekent dan waarschijnlijk dat er (nog maar
eens) een nieuwe informatisering van de rechtbanken zal
worden ontworpen, dat er (nog maar eens) plannen zul-
len worden gemaakt voor een modernisering van de
strafvordering, dat er (nog maar eens) wetten zullen wor-
den gestemd tot “bestrijding van de gerechtelijke ach-
terstand”, en dat er (nog maar eens) studies zullen wor-
den gemaakt over de hertekening van de gerechtelijke
arrondissementen waarbij de dames en heren korps-
oversten als middeleeuwse kasteelheren zullen vechten
voor elk dorpje en elk gehucht.

Wat het Vlaams Pleitgenootschap betreft, kan ik u mel-
den dat een gemotiveerde nieuwe ploeg klaarstaat om u
doorheen het nieuwe gerechtelijk jaar te loodsen. 

Wij zullen zoals de voorbije jaren een hele reeks culture-
le activiteiten blijven organiseren, wat belangrijk is voor
de cohesie binnen de Brusselse Nederlandstalige advo-
catuur. U ontvangt een uitnodiging voor deze culturele
activiteiten telkens per email.
Tevens zal het VPG – gedurende het hele jaar – een vijf-
tiental recyclagemiddagen organiseren om u op de
hoogte te houden van de juridische ontwikkelingen in
zowat alle rechtsgebieden. Wij bieden u een interessan-
te abonnementsformule aan, waardoor u via een abon-
nement toegang krijgt tot al deze recyclagemiddagen.
Ook nodig ik u nu reeds uit voor de openingsactiviteit op
24 en 25 november 2011. U kan samen met ons komen
luisteren naar de openingsrede van Mr. Jachin Van
Doninck op donderdagnamiddag 24 november, en met
ons mee komen gala-dineren op vrijdagavond 25 novem-
ber. We zullen proberen van het gala-diner dit jaar iets
speciaals te maken.
Het VPG zal ook haar gebruikelijke studiedag houden,
die zal handelen over gerechtelijk recht, en die als titel
zal dragen "de behandeling van de vordering". Het is de
bedoeling om 6 tot 7 eminente sprekers het woord te
geven over het hele traject van de behandeling van de
vordering, en dit vanaf het inleiden van de vordering via
dagvaarding of vrijwillige verschijning, over de inlei-
dingszitting, de instaat stelling van de zaak, de behande-
ling op de pleitzitting, de beraadslaging van het rechts-
college, het vellen van het vonnis of het arrest, vervol-
gens de eventuele rechtsmiddelen, en tenslotte de uit-
voering van het vonnis of het arrest. Als dit onderwerp u
interesseert, vraag ik reeds om vrijdag 4 mei 2012 vrij te
houden.

Ik hoop van harte dat zowel onze dierbare trouwe leden,
als de verwachte vele nieuwe leden, deze nieuwe gerech-
telijke jaargang zullen weten te smaken.



Aanbod voorbehouden aan ING Privalis cliënten (advocaten-stagiairs, advocaten, kandidaat-notarissen, notarissen, kandidaat-deurwaarders, deurwaarders) en geldig 
van 01/09/2010 tot en met 31/08/2011. Aanbod niet-cumuleerbaar met andere promotionele aanbiedingen. Aanbod onder voorbehoud van acceptatie door ING België 
en wederzijds akkoord. ING België nv - Bank/Kredietgever - Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0403.200.393 – BIC (SWIFT): BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 
1560 2789. Verantwoordelijk uitgever: Philippe Wallez - Marnixlaan 24, 1000 Brussel.

VRIJHEID.

Uw rubriekrekeningen beheren 
waar u wilt, wanneer u wilt, 
dat is pas

www.ing.be/privalis

Vraag uw gratis Home’Bank Plus 
aan in uw ING Privalis kantoor.

Tijd - en zeker de uwe - is een kostbaar goed. Daarom 
is er Home’Bank Plus optie ING Privalis, het e-banking 
systeem voorbehouden aan onze cliënten uit de 
juridische wereld. Het laat u toe uw rubriekrekeningen 

te openen, te beheren en af te sluiten, of een simulatie 
te maken van de intrestafrekening, zonder dat u zich 
hoeft te verplaatsen. Vraag dus zonder aarzelen uw 
gratis Home’Bank Plus optie ING Privalis.

www.ing.be/privalis

aan in uw ING Privalis kantoor.aan in uw ING Privalis kantoor.

gratis Home’Bank Plus optie ING Privalis.
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Op donderdag 24 november 2011 in de namiddag : openingsrede door Mr. Jachin Van Doninck in de Plechtige
Zittingszaal van het Hof van Cassatie, gevolgd door een receptie.

Op vrijdag 25 november 2011 : gala-diner.

Uitnodigingen voor de openingsrede en voor het gala-diner worden per afzonderlijke post verstuurd.

Agenda
OPENING VAN HET WERKINGSJAAR

Naar goede jaarlijkse traditie wordt in februari 2012, onder de auspiciën van het Vlaams Pleitgenootschap, door het
kruim der stagiairs van de Nederlandse Orde gestreden om de Prijs der Oud-Stafhouders ter waarde van 1.250 euro.
Ook de tweede en de derde laureaat worden rijkelijk beloond met prijzen uit het Dorff-fonds.

Wij hopen jullie talrijk te mogen begroeten op dit VPG evenement dat een uitstekende gelegenheid vormt om jullie
taalvaardigheid ten toon te spreiden dan wel om als toeschouwer mee te genieten van de vaak hilarische verdedi-
gingsvondsten die uw confraters uit hun mouw schudden.

Als deelnemer dienen jullie geen conclusies op stellen. Er wordt van jullie enkel een vurig pleidooi verwacht geduren-
de een tiental minuten met een tegenpartij naar keuze, waarna jullie pleidooi door een vakkundige jury beoordeeld zal
worden naar duidelijkheid, taalvaardigheid, overtuigingskracht en uiteraard ook … juridische correctheid!

De winnaar zal de kleuren van onze Balie verdedigen op de internationale pleitwedstrijd in Breda die in de loop van de
maand april 2012 zal plaatsvinden.

De tweede finalist wordt later uitgezonden naar het Vlaams Pleitjuweel, een pleitwedstrijd waaraan alle Vlaamse Balies
deelnemen.

Verdere informatie volgt …

PLEITWEDSTRIJD VPG – PRIJS DER OUD-STAFHOUDERS

De jaarlijkse studiedag van het VPG vindt plaats op vrijdag 4 mei 2012 in de ING aula, gelegen aan de Marnixlaan te
Brussel, en is dit jaar gewijd aan het gerechtelijk privaatrecht. 

De bedoeling is om een dwarsdoorsnede van het burgerlijk proces te bieden. 

Professoren Bruno Maes (VUB), Piet Taelman (UGent), Beatrix Vanlerberghe (UA) en Paul Van Orshoven (KULeuven)
zegden reeds hun medewerking toe.

JAARLIJKSE STUDIEDAG – 4 mei 2012
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• Advocaten-stagiairs : 30 euro
• Advocaten (minder dan 15 jaar balie) : 60 euro
• Advocaten (vanaf 15 jaar balie) : 70 euro
• Steunende leden (niet-advocaten jonger dan 35 jaar) : 60 euro
• Steunende leden (niet-advocaten vanaf 35 jaar) : 70 euro
• Ereleden (namen worden gepubliceerd in Het Poelaertplein) : 85 euro

U kan dit bedrag storten op het rekeningnummer 630-0215139-52 met vermelding « lidgeld » en uw naam.

LIDGELDEN 2011-2012

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Vlaams
Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel (VPG) ook in het
gerechtelijk jaar 2011-2012 haar recyclagemiddagen
waarvoor telkens twee juridische punten werden aange-
vraagd bij de OVB.

Deze middagen gaan telkens door van 12.00 uur tot 14.00
uur in de aula van het Ministerie van Justitie,
Waterloolaan 115 te 1000 Brussel. Er worden bij de aan-
komst een drankje en broodjes voorzien.

Zoals voorgaande jaren zal de kostprijs voor een indivi-
duele recyclage opnieuw 15 euro bedragen voor stagiairs-
leden, 20 euro voor leden en 30 euro voor niet-leden.

Ook bieden we opnieuw een abonnementsformule aan,
dewelke 200 euro kost voor leden en 300 euro voor niet-
leden. Het abonnement geeft toegang tot alle 15 recycla-
gemiddagen. Het abonnement is niet noodzakelijk per-
soonlijk en kan ook worden besteld namens een kantoor.
In dat geval kan het worden gebruikt door meerdere per-
sonen van eenzelfde categorie binnen eenzelfde advoca-
tenkantoor. Een abonnement voor niet-leden kan uiter-
aard eveneens worden gebruikt door een VPG-lid.
Abonnementen kunnen worden besteld door betaling
van het juiste bedrag op het rekeningnummer 630-
0215139-52 met vermelding « abonnement recyclagemid-
dagen 2011-2012 ».

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld tijdens de recyclagemiddagen :

vrijdag 16 september 2011 : Mr. Hugo Vandenberghe : « actuele ontwikkelingen – onrechtmatige daad »

dinsdag 18 oktober 2011 : Mr. Tillo Dumont : « zin en onzin van de professionele vennootschap voor de advocaat »

vrijdag 4 november 2011 : Mr. Kristof Vanhove : « actuele ontwikkelingen – handelshuur en industriële huur »

dinsdag 6 december 2011 : Mr. Ludo Cornelis : « Europees ontwerp inzake European Contract Law »

dinsdag 13 december 2011 : Mr. Jean-Pierre Fierens en Mr. Bart Volders : « actuele ontwikkelingen – arbitrage »

dinsdag 17 januari 2012 : Mr. Paul Struyven : « actuele ontwikkelen – huurrecht (met uitzondering van handelshuur) »

vrijdag 27 januari 2012 : Mr. Steven De Schrijver : « actuele ontwikkelingen – ICT-recht »

dinsdag 7 februari 2012 : Mr. Ivan Peeters en Mr. Philip Van Steenwinkel : « actuele ontwikkelingen – zekerheidsrechten »

dinsdag 14 februari 2012 : Mr. Luc Brewaeys : « actuele ontwikkelingen – verkeersrecht »

dinsdag 6 maart 2012 : Mr. An De Puydt : « actuele ontwikkelingen – jeugdrecht »

vrijdag 23 maart 2012 : Mr. Bertold Theeuwes : « actuele ontwikkelingen – arbeidsrecht »

vrijdag 20 april 2012 : Mr. Jan Dhont : « actuele ontwikkelingen – privacyrecht »

dinsdag 29 mei 2012 : Mr. Matthias Wauters : « actuele ontwikkelingen – vennootschapsrecht »

dinsdag 5 juni 2012 : Mr. Tom Bauwens : « actuele ontwikkelingen – strafrecht »

vrijdag 15 juni 2012 : Mr. Febian Aps : « actuele ontwikkelingen – echtscheidingsrecht »

RECYCLAGEMIDDAGEN



et 120e  jaar van het bestaan van ons Vlaams Pleitgenootschap is op zichzelf reeds een heugelijke gebeurte-
nis.

Een mooie traditie van Vlaamse aanwezigheid en inzet voor taal, cultuur en rechtsbeoefening in Brussel overspant zon-
der onderbreking (met uitzondering van de twee vreselijke wereldoorlogen) meer dan één eeuw.

Alle lof en waardering gaan naar de vele voorzitters en bestuursleden die gedurende die vele jaren aan het roer ston-
den en hun taak, vaak in moeilijke omstandigheden, meer dan naar behoren vervulden.

Het is niet aan mij om hier de rijke geschiedenis van het Vlaams Pleitgenootschap te schetsen.

Alle eer komt hier toe aan onze zo betreurde vriend en gewezen voorzitter van het Vlaams Pleitgenootschap, Constant
Matheeussen, die met zijn boek “Honderd jaar Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel (1891-1991)” de geschie-
denis van het genootschap schitterend geschetst heeft, met de sprekende ondertitel: “een verhaal van Vlamingen in hun
hoofdstad”.

Wel wil ik even blijven stilstaan bij een belangrijke mijlpaal, nl. de totstandkoming, na vele jaren geduld, verkropt onge-
noegen en inzet, van onze eigen autonome Orde. “Hét moment suprême”, het hoogtepunt.

Ik gedenk hier graag de grote figuren die hiertoe sinds 1975 bijgedragen hebben:
Mr. Isidoor De Vis
Ministers Custers, Fayat en Weckx
de Voorzitters van het Vlaams Pleitgenootschap:
Désiré Winderickx
Jaak Van Waeg
Edgard Van Cauwelaert
Leo Lindemans
René Bützler
Piet Theuwissen
Alfons Vastersavendts
Raoul de Puydt
Herman Verlinden
August Gooris
en nog vele andere Nederlandstalige confraters van in of buiten de Raad van de Orde.
Wij zijn hen veel verschuldigd en hun gedachtegoed dient ook vandaag gekoesterd te worden.

Want in een al dan niet nabije toekomst zal ons Vlaams Pleitgenootschap geroepen worden in de bres te springen voor
het beveiligen van onze status als Vlaams advocaat in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Het Vlaams Pleitgenootschap dient een vast ankerpunt en richtsnoer te zijn en te blijven in de Brusselse regio, aan-
leunend bij de Vlaamse gemeenschap waar zij onlosmakelijk deel van uitmaakt, maar ook de ogen gericht op de ruime
haar omringende nationale en internationale identiteiten die haar, dank zij de door haar beoefende meertaligheid en
juridische kundigheid, enorme mogelijkheden bieden.

Nog een laatste wenk: ons Vlaams zijn is niet gericht tegen om het even wie, is niet agressief maar beoogt onbevangen
de zorg voor de eigen identiteit en verdere ontplooiing van onze Vlaamse gemeenschap, ook te Brussel.
…
Non acta est fabula: het verhaal is nog niet uit …

H
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op 30 juni 2011 van de oprichting van 

het Vlaams Pleitgenootschap 120 jaar geleden
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elgië voor er taalwetten
bestonden: taalvrijheid of
taaldwang?

Over negentiende-eeuwse taalpe-
rikelen en de oprichting van het
Vlaams Pleitgenootschap bij de
Balie te Brussel

1. Taalvrijheid is geen taalgelijkheid

Taalperikelen liggen aan de oor-
sprong van de oprichting van het
Vlaams Pleitgenootschap bij de
Balie te Brussel in 1891. Naar aan-
leiding van 120 jaar Vlaams
Pleitgenootschap is het passend de
ontstaansgeschiedenis van de ver-
eniging nog eens toe te lichten1.
Artikel 23 van de Grondwet van 1831
proclameert de taalvrijheid: “L’emploi
des langues usitées en Belgique est faculta-
tif; il ne peut être réglé que par la loi, et
seulement pour les actes de l’autorité publi-
que et pour les affaires judiciaires”. Deze
bepaling is ongewijzigd gebleven
sedert 1831 (op heden art. 30
Grondwet).
Buitenlandse staatsrechtsgeleerden
interpreteren de taalvrijheid vaak
als gelijkheid, of minstens gelijk-
waardigheid, van de in België
gesproken talen. Dergelijke inter-
pretatie is radicaal fout. De
Grondwet van 1831 die de taalvrij-
heid in het vaandel voert, werd
immers alleen in het Frans gestemd
door het Nationaal Congres. Er
bestond, ondanks de taalvrijheid,
niet eens een Nederlandstalige ver-
sie van de Grondwet. Pas in 1967 –
dit is na 136 jaar België – stemt het
Parlement een officiële
Nederlandstalige tekst. Nederlands
was dan wel de taal van de meerder-
heid der Belgen, maar het Frans was
lange tijd de enige bestuurstaal.
Caféstaatsrechtsgeleerden, herberg-
politicologen en toogpolitici hoort
men wel eens argumenteren dat het
toch allemaal zoveel beter zou zijn
zonder die staatshervormingen en
zonder die taalwetgeving. “Allemaal
Belgen, iedereen gelijk”, is een veel

gehoord argument.
Men vergeet hierbij al te makkelijk
dat taalwetgeving en staatshervor-
mingen er niet zomaar zijn geko-
men. Zowel de taalwetgeving als de
staatshervormingen zijn het gevolg
van keuzes die de beleidsmakers
hebben gemaakt in de beginjaren
van de nieuwe staat België. Deze
keuzes hebben er uiteindelijk voor
gezorgd dat er in België nooit ten
volle sprake kon zijn van Belgische
Natievorming.

2. Taalvrijheid in de ambtelijke prak-
tijk: de zaak Sleeckx

In 1844 wil Domien Sleeckx te
Brussel aangifte doen van de
geboorte van zijn kind in het
Nederlands. In 1844 is Brussel nog
een stad waar meer dan 60% van de
inwoners Nederlandstalig zijn. De
ambtenaar van de burgerlijke stand
weigert echter akte te nemen in het
Nederlands van de geboorte.
Volgens de ambtenaar kan dit alleen
in het Frans, daar de voorgedrukte
registers in deze taal zijn opgesteld.
Sleeckx dagvaardt de ambtenaar van
de burgerlijke stand voor de burger-
lijke rechtbank. Evident beroept
Sleeckx zich op de taalvrijheid als
gegarandeerd door de Grondwet. De
rechtbank van eerste aanleg te
Brussel oordeelt: “Attendu que, si le
demandeur avait incontestablement la
faculté de faire sa déclaration en langue fla-
mande, il ne pouvait convertir ce droit en la
prétention arbitraire d’imposer cette langue
au défendeur, qui ne peut être tenu de l’em-
ployer sans qu’on porte atteinte au droit lui
garanti par la Constitution”2.
Volgens de rechtbank genieten niet
alleen burgers, maar ook ambtena-
ren van de taalvrijheid. Op grond
van deze taalvrijheid heeft de amb-
tenaar, zelfs wanneer hij in een
Vlaamse stad zijn ambt vervult, het
recht om geen Nederlands te ken-
nen. Meer nog, zelfs indien hij de
Nederlandse taal kent, dan nog
heeft hij het recht om te weigeren

deze taal te spreken. De taalvrijheid
van de ambtenaar primeert aldus op
de dienstverlening aan de burger.
Deze interpretatie zet de taalvrijheid
op haar kop. De ambtenaar dringt
zijn taal op aan de burger. Alleen de
ambtenaar bepaalt immers in welke
taal hij zijn ambtsverplichtingen
vervult. Van daadwerkelijke taalvrij-
heid in hoofde van de burgers is
geen sprake.

3. Taalvrijheid en pleidooi: de zaak
Karsman

In 1863 wordt Antwerpenaar Jacob
Karsman vervolgd wegens het ver-
spreiden van een geschrift zonder
vermelding van een verantwoorde-
lijke uitgever. Uiteindelijk komt de
zaak voor het hof van beroep te
Brussel, alwaar de advocaten van
Karsman vragen in het Nederlands
te mogen pleiten. Op grond van de
taalvrijheid moet dit toch kunnen?
Volgens het hof van beroep is taal-
vrijheid echter niet absoluut:
“Attendu que cette faculté laissée aux par-
ties doit être mise en rapport avec la néces-
sité par le juge de comprendre la langue
dont on veut se servir devant lui; qu’il ne
peut appartenir au plaideur d’exiger l’emp-
loi d’un idiome étranger au plus grand
nombre des magistrats composant le siège;
qu’il doit nécessairement appartenir à
ceux-ci, en laissant toute la latitude entre le
client et l’avocat, d’exiger de celui-ci l’emp-
loi de l’idiome connu de tous les juges, à
peine de rendre impossible le jugement de
l’affaire”3.

B
Hendrik Vuye

het poelaertpleinRede naar aanleiding van de herdenking 
op 30 juni 2011 van de oprichting van 
het Vlaams Pleitgenootschap 120 jaar geleden

1 Leeswijzer omtrent de feiten en gebeurtenissen die in deze rede aan bod komen: J. Clement, Taalvrijheid, bestuurstaal en minderheidsrechten. Het Belgisch model, Antwerpen, Intersentia,
2003; C. Matheeussen, Honderd jaar Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel 1891-1991. Een verhaal van Vlamingen in hun hoofdstad, Tielt, Lannoo, 1992; H. Van Goethem, De taaltoe-
standen in het Vlaams-Belgisch gerecht 1795-1935, Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren,
jaargang 52, 1990, nr. 134.

2 Rb. Brussel, 27 juli 1844, B.J., 1844, 1168.
3 Brussel, 31 oktober 1863, B.J., 1864, 81, noot A. Allard.
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Na voorlezing van dit tussenarrest
verlaten Karsman en zijn advocaten
de zaal. Nog dezelfde dag wordt
Karsman veroordeeld tot een gevan-
genisstraf van 3 maanden. In eerste
aanleg was hij slechts veroordeeld
tot een geldboete van 5 Belgische
frank … of hoe een eenvoudig ver-
zoek om in het Nederlands te plei-
ten verregaande gevolgen kan heb-
ben.
De rechtspraak gevestigd in de zaak
Karsman wordt goedgekeurd door
de hoge magistratuur. Procureur-
generaal bij het hof van cassatie
Mathieu Leclercq argumenteert dat
het Frans de ‘langue commune’ is
van balie en magistratuur4.
Procureur-generaal de Bavay van
het Brusselse hof van beroep vindt
zelfs dat het gebruik van het
Nederlands in een pleidooi niet
strookt met het recht op verdedi-
ging5. Bovendien hebben partijen er,
volgens de Bavay, geen enkel belang
bij om hun geschillen te verliezen of
te winnen in een bepaalde taal.
Uiteindelijk heeft dit allemaal geen
uitstaans met rechtspreken, maar
wel met personen “… qui abusent de la
question flamande pour diviser le pays, et
pour soulever les Flamands contre les
Wallons”.
Jaren later zal blijken dat minister
van justitie Jules Bara het oneens
was met deze interpretatie6. In zijn
hoedanigheid van minister van jus-
titie verzocht hij procureur-generaal
Leclercq om cassatieberoep in te
stellen in het belang van de wet. Dit
is een uitzonderlijke procedure, die
geen gevolgen meer heeft voor de
partijen, maar dient om te beletten
dat een foute interpretatie van de
wet navolging krijgt. Leclercq wei-
gerde, daar de advocaat de verplich-
ting heeft te pleiten in een taal die
de magistraten begrijpen7.
In de zaak Karsman bevestigt het
Brusselse hof van beroep de inter-
pretatie van de taalvrijheid eertijds

gevestigd door de Brusselse recht-
bank van eerste aanleg in de zaak
Sleeckx. Deze interpretatie wordt
bovendien goedgekeurd door meer-
dere hoge magistraten. Volgens
deze interpretatie genieten niet
alleen de burger, maar ook de amb-
tenaar en de rechter van de taalvrij-
heid. Ambtenaren en rechters
mogen dus weigeren om
Nederlands te spreken en beslissen
hun ambt uitsluitend in het Frans
uit te oefenen. Aldus wordt het
Frans opgelegd aan de burgers. Of
hoe taalvrijheid in de feiten taal-
dwang wordt, namelijk de verplich-
ting om Frans te spreken.

4. Een eerste cassatiearrest: de zaak
Schoep

De zaak Schoep lijkt wel een remake
van de zaak Sleeckx. Deze keer
wenst Jozef Schoep aangifte te doen
in het Nederlands van de geboorte
van zijn kind te Sint-Jans-
Molenbeek. De ambtenaar van de
burgerlijke stand weigert om in het
Nederlands akte te nemen van de
aangifte. Hierop verlaat Schoep het
gemeentehuis. Korte tijd nadien
wordt hij vervolgd wegens weigering
aangifte te doen van de geboorte.
De correctionele rechtbank te
Brussel veroordeelt Schoep tot een
geldboete van 50 Belgische frank8.
Deze straf wordt bevestigd door het
hof van beroep9, na een tumultueu-
ze zitting. De advocaten van Schoep
pleiten immers in het Nederlands.
De kamervoorzitter zorgt er voor dat
de pleidooien worden vertaald naar
het Frans door tolken. De zitting ver-
loopt zo tumultueus dat kamervoor-
zitter De Prelle de la Niepe de rijks-
wacht moet vorderen om de zaal te
ontruimen. Uiteindelijk wordt de
zaak met gesloten deuren behan-
deld. Zowel de rechtbank van eerste
aanleg als het hof van beroep ver-
werpen de verdediging van Schoep

gebaseerd op de taalvrijheid.
Schoep moest aangifte doen van de
geboorte en de ambtenaar heeft het
recht hiervan uitsluitend in het
Frans akte te nemen.
Voor het hof van cassatie begint
meester Delaet zijn pleidooi in het
Nederlands. Hij wordt echter onder-
broken door de voorzitter die stelt
dat zolang het hof geen standpunt
heeft ingenomen omtrent dit taalin-
cident, de zaak in de Franse taal
behandeld wordt. Vervolgens leggen
de advocaten van Schoep een con-
clusie neer met het verzoek in het
Nederlands te mogen pleiten. Voor
procureur-generaal Mesdach de ter
Kiele is dergelijk verzoek alvast
ondenkbaar. Meer nog, het is in
strijd met de meest elementaire
beleefdheidsregels. Sprekers moe-
ten immers rekening houden met zij
die hen beluisteren. Hij besluit zelfs
dat het verzoek van de advocaten
van Schoep in strijd is met de waar-
digheid van de justitie.
In het cassatiearrest van 12 mei
187310 legt het hof van cassatie het
Frans op als gerechtstaal:
“Considérant que l’avocat exerce un minis-
tère auxiliaire de la justice;
Considérant que, pour que l’on atteigne le
but que la justice poursuit, il faut que
l’avocat parle, devant la juridiction qu’il a
mission d’éclairer, la langue que compren-
nent tous ceux qui sont préposés à cette
juridiction;
Considérant qu’il n’existe pas de loi qui
règle spécialement en ce qui concerne les
plaidoiries l’emploi des langues;
Qu’il est dès lors conforme à la raison de
régler cet emploi suivant les nécessités du
service et l’esprit des lois qui organisent la
magistrature et le barreau;
Considérant qu’aucune disposition d’orga-
nisation judiciaire n’exige que les membres
de la cour de cassation comprennent les
trois langues qui sont usitées en Belgique;
Que d’autre part, l’avocat est légalement
tenu de connaître le français;

p. 10HET POELAERTPLEIN
2011-2012 • Nr 1

Vervolg van blz. 9

het poelaertplein

4 M. Leclercq, “Sur l’usage des langues parlées en Belgique”, B.J., 1864, 577 e.v.
5 C. de Bavay, “La question flamande dans ses rapports avec les affaires judiciaires”, B.J., 1865, 305 e.v.
6 Tussenkomst van Jules Bara, Parl. Hand., Kamer, 12 juli 1873, 1507.
7 Brief van 9 januari 1864 van procureur-generaal Leclercq aan minister van justitie Bara, gepubliceerd in Pas., 1892, I, 238-239.
8 Rb. Brussel, 18 februari 1873, B.J., 1873, 495, Pas., 1873, III, 73.
9 Brussel, 21 maart 1873, B.J., 1873, 496, Pas., 1873, II, 166.
10 Cass., 12 mei 1873, Pas., 1873, I, 179, conclusie procureur-generaal Mesdach de ter Kiele.
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Considérant, en fait, que parmi les magis-
trats composant le siège, il en est qui ont
déclaré ne pas comprendre la langue fla-
mande;
Par ces motifs, rejette les fins de la deman-
de et ordonne que les plaidoiries auront lieu
en langue française”.
Het hof van cassatie beslist dat de
advocaat wettelijk verplicht is Frans
te kennen. Het hof verwijst hiermee
naar de onderwijswetgeving op het
graduaat van 27 maart 1861 die het
Frans oplegt als examentaal,
ondanks de taalvrijheid vervat in
artikel 23 van de Grondwet van
1831. Enige kennis van het
Nederlands wordt echter niet ver-
eist, noch voor de advocaten, noch
voor de magistraten.
Een week nadien krijgt Schoep ook
nog ongelijk wat de grond van de
zaak betreft. Procureur-generaal
Mesdach de ter Kiele gaat zo ver te
stellen dat de zaak Schoep niets te
maken heeft met de grondwettelijke
taalvrijheid, maar wel met “… la pré-
tention hautement formulée d’en imposer
une à l’officier public pour la rédaction de
l’acte; en d’autres termes, emploi facultatif
pour les administrés, obligatoire pour les
fonctionnaires”. Zo wordt een Vlaming
die zich beroept op de taalvrijheid
om Nederlands te spreken uiteinde-
lijk van ongrondwettelijke taal-
dwang beschuldigd! Dat ambtena-
ren en rechters het Frans opleggen
aan burgers en zich schuldig maken
aan taaldwang, beseft Mesdach de
ter Kiele kennelijk niet.
Op 19 mei 187311 bevestigt het hof
van cassatie deze interpretatie van
de taalvrijheid:
“Considérant d’ailleurs que l’art. 23 de la
constitution proclame facultatif l’emploi des
langues usitées en Belgique; qu’il faut par
conséquent admettre que si le citoyen a
incontestablement le droit de se servir, pour
faire une déclaration de naissance, de l’une
de ces langues, l’administration communa-
le à qui la loi du 30 mars 1836 confie la
tenue des registres de l’état civil, doit jouir
du même droit pour dresser l’acte qui
constate cette déclaration”.

5. Gevolgen van de zaak Schoep

De zaak Schoep heeft eertijds veel
ophef gemaakt. De welhaast voltalli-
ge Gentse Balie zond een protest-
brief naar de kamer van volksverte-
genwoordigers. Terecht wijzen de
advocaten er op dat artikel 23 van
de Grondwet van 1831 uitdrukkelijk
bepaalt dat het gebruik der talen in
gerechtszaken uitsluitend door de
wetgever kan geregeld worden.
Zolang de wetgever niets heeft gere-
geld, dan geldt de taalvrijheid in
gerechtszaken. De Gentse Balie
argumenteert terecht dat het taalge-
bruik in gerechtszaken in België uit-
sluitend kan geregeld worden door
het parlement, niet door een rechts-
college.
In het verlengde van de cassatiear-
resten in de zaak Schoep ontstaat
aan de Gentse Balie de Vlaamse
Gentse Conferentie (1873). Enkele
jaren later komt er ook een Vlaamse
Conferentie te Antwerpen (1885)12.
De eerste taalwet, namelijk de wet
van 17 augustus 1873 op het gebruik
van het Nederlands in strafzaken, is
een gevolg van het cassatiearrest in
de zaak Schoep, evenals van de zaak
Jan Coucke en Pieter Goethals. Deze
laatste zaak spreekt tot de verbeel-
ding. In 1860 veroordeelt het hof
van assisen te Bergen Coecke en
Goethals ter dood wegens roof-
moord. Het geding verloopt volledig
in het Frans, hoewel beide beschul-
digden deze taal nauwelijks begrij-
pen. Coucke en Goethals worden
vervolgens onthoofd te Charleroi. In
1862 zou voor hetzelfde hof van
assisen alvast blijken dat zij niet de
hoofdschuldigen waren van de roof-
moord.

6. Beperkende interpretatie van de
eerste taalwetten: de zaak Peerlinck

De raadslieden van Désiré Peerlinck
willen in december 1891 en februari
1892 in het Nederlands pleiten voor
de krijgsraad te Antwerpen en voor

het krijgshof te Brussel. Het verzoek
wordt afgewezen, met de intussen
klassieke argumentatie dat sommi-
ge rechters Nederlandsonkundig
zijn13.
Voor het hof van cassatie herhalen
de pleiters hun verzoek. Bij arrest
van 5 april 1892 beveelt het hof dat
de debatten in het Frans moeten
verlopen, daar sommige raadsheren
geen Nederlands begrijpen14.
Intussen had het parlement echter
de eerste taalwetten in gerechtsza-
ken gestemd, namelijk de wetten
van 17 augustus 1873 en 3 mei 1889
op het taalgebruik in strafzaken.
Zoals blijkt uit de zaak Peerlinck
wordt deze taalwetgeving echter
beperkend geïnterpreteerd door de
Franstalige magistraten. Zo oor-
deelt het krijgshof dat deze wetge-
ving niet van toepassing is op de
militaire rechtscolleges. Enkele
maanden vooraleer de taalwet van
1873 door het parlement werd
gestemd, had procureur-generaal
Mesdach de ter Kiele reeds laten
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11 Cass., 19 mei 1873, Pas., 1873, I, 181, conclusie procureur-generaal Mesdach de ter Kiele.
12 C. Matheeussen, Honderd jaar Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel 1891-1991. Een verhaal van Vlamingen in hun hoofdstad, Tielt, Lannoo, 1992, 23 e.v.
13 Krijgsraad Antwerpen, 24 december 1891, Pas., 1892, I, 162 (gepubliceerd samen met het cassatiearrest in deze zaak); Krijgshof Brussel, 4 februari 1892, J.T., 1892, 408, Pas.,

1892, I, 162 (gepubliceerd samen met het cassatiearrest in deze zaak).
14 Cass., 5 april 1892, Pas., 1892, I, 162.
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begrijpen dat deze wetgeving even-
min van toepassing zou zijn op het
hof van cassatie. Het argument was
even goedkoop als makkelijk gevon-
den: het hof oordeelt immers niet
over de grond van de zaak15.
Dergelijke beperkende interpretatie
van de taalwetgeving is een con-
stante gebleken in de Belgische
geschiedenis. Telkenmale zullen
Vlamingen verplicht zijn om reeds
verworven zaken te heronderhande-
len omdat bestaande taalwetten
niet worden toegepast. Zelfs op
heden is dit nog altijd het geval.
Indien er naar aanleiding van de
onderhandelingen over een zesde
staatshervorming dient gesproken
over de taalwetgeving te Brussel,
dan is dit niet omdat er nog geen
taalwetgeving bestaat of omdat
deze taalwetgeving gebrekkig is. Er
dient over onderhandeld omdat
meerdere Brusselse gemeentebe-
sturen de bestaande taalwetgeving
weigeren toe te passen en beper-
kend interpreteren. Nil novi sub sole.

7. Maurits Josson botst met de
Brusselse Balie

Maurits Josson (1855-1926)16 is de
eerste advocaat van de Brusselse
Balie die een Nederlandstalige
naamplaat aan zijn deur hangt. In
1889 dient advocaat-stagiair Josson
een Nederlandstalig pro deo-ver-
slag in. Hij botst hiermee met de
tuchtraad van de Brusselse Balie.
Op 13 juli 1889 spreekt de tuchtraad
zelfs een waarschuwing uit tegen
Josson17:
“Considérant que Me Josson a été invité à
s’expliquer en français devant le conseil
dont plusieurs membres ne connaissent pas
la langue flamande, tandis que la langue
française lui est familière;
Considérant que, sur son refus, il lui a été
ensuite enjoint de se servir de la langue
française dans les explications qu’il a à
fournir;
Considérant que Me Josson n’a tenu aucun

compte de cette injonction, bien qu’il eût été
averti que le refus de s’y conformer serait
considéré comme un manquement de ses
devoirs vis-à-vis du conseil;
Vu l’article 25 du décret du 14 décembre
1810;
Prononce contre Me Josson la peine de
l’avertissement; proroge l’affaire à une pro-
chaine séance pour l’examen des faits rele-
vés à charge de Me Josson”.
De zaak Josson illustreert nogmaals
hoe taalvrijheid vervelt tot taal-
dwang. De vrijheid om enkel Frans
te begrijpen of te willen begrijpen
van enkele leden van de tuchtraad,
resulteert in taaldwang: Josson
wordt verplicht Frans te gebruiken.
Josson tekent verzet aan tegen deze
eerste beslissing van de tuchtraad.
Daar Josson opnieuw weigert om
Frans te spreken wordt het verzet
onontvankelijk verklaard. In een
beslissing van 9 november 188918

beveelt de tuchtraad Josson om het
pro deo-verslag in het Frans in te
dienen ten laatste op 23 november.
In geval van weigering wordt zijn
naam geschrapt van de lijst van de
stagiairs. De tuchtraad overweegt:
“Attendu que, d’après les règles constam-
ment suivies au barreau de Bruxelles,
imposées du reste par des nécessités de fait et
des devoirs de convenance, les délibérations
du barreau de consultation gratuite, de
même que toutes les délibérations du conseil
de l’ordre et de l’assemblée générale des avo-
cats, sont tenues en langue française;
…
… il n’est pas admissible que dans les rap-
ports lus à la réunion des stagiaires, sou-
mis à la discussion de ceux-ci et à la déci-
sion du bureau, Me Josson puisse se servir
d’une langue que tous ne comprennent pas
et ne sont pas obligés de comprendre;
Attendu que l’avocat est légalement tenu de
connaître le français (cass. Belge, 12 mai
1873, Pasic., 1873, I, 179); qu’en fait, la
langue française est au moins aussi fami-
lière à Me Josson que la langue flamande,
tandis que, parmi les membres du bureau
de consultation gratuite et parmi les sta-
giaires de la section, un grand nombre ne

comprennent pas la langue flamande;
Attendu que malgré les invitations du pré-
sident de la section, Me Josson a persisté
pendant plusieurs séances dans son refus
de donner lecture d’un rapport rédigé en
langue française;
Attendu que, dans ces conditions, Me
Josson ne remplit pas les obligations du
stage;
…
Dit qu’à défaut par lui de ce faire à la séan-
ce qui se tiendra le 23 novembre prochain,
son nom sera omis de la liste des sta-
giaires”.
Een advocaat die gebruik maakt van
de grondwettelijk verankerde taal-
vrijheid om een pro deo-verslag in
het Nederlands in te dienen, wordt
tuchtrechtelijk bestraft. Meer nog,
hij wordt uit het advocatenkorps
verwijderd. Het lijkt er wel op dat
het Nederlands niet overeenstemt
met de waardigheid van het beroep,
althans volgens de toenmalige
Brusselse Balie.

8. De zaak Josson voor het Brusselse
hof van beroep: Frans spreken als
regel van elementaire beleefdheid
onder advocaten

Maurits Josson brengt de zaak voor
de eerste kamer van het hof van
beroep. In een arrest van 31 decem-
ber 189019 oordeelt dit hof dat de
grondwettelijke taalvrijheid geen
absoluut recht is. Het is een recht
dat begrensd wordt door hetzelfde
recht dat andere burgers genieten.
Men mag de taalvrijheid dan ook
niet misbruiken of zich er zonder
belang op beroepen. Het Brusselse
hof sluit zich aan bij het cassatiear-
rest in de zaak Schoep, alwaar het
stelt dat advocaten wettelijk gehou-
den zijn Frans te kennen. Josson die
de Franse taal beheerst mag dan
ook de rechten van de eentalige
Franstalige stagiairs en advocaten
niet miskennen. Het Hof overweegt:
“Attendu que le français est au moins aussi
familier à l’appelant que la langue néer-
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15 Zie conclusie procureur-generaal Mesdach de ter Kiele voor Cass., 12 mei 1873, Pas., 1873, I, 179.
16 Over Josson: C. Matheeussen, Honderd jaar Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel 1891-1991. Een verhaal van Vlamingen in hun hoofdstad, Tielt, Lannoo, 1992, 29 e.v.; V° “Josson,

Maurits”, in Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998.
17 Tuchtraad Balie Brussel, 13 juli 1889, Pas., 1891, II, 135 (samen gepubliceerd met het arrest van het hof van beroep te Brussel).
18 Tuchtraad Balie Brussel, 9 november 1889, Pas., 1891, II, 135 (samen gepubliceerd met het arrest van het hof van beroep te Brussel).
19 Brussel, 31 december 1890, Pas., 1891, II, 135.
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landaise …; qu’en s’obstinant avec opiniâ-
treté à ne fournir que son rapport en fla-
mand, il paralysait le droit de ses confrères
qui ignoraient cette langue de le discuter et
empêchait le barreau de prendre une déci-
sion régulière; qu’en agissant ainsi, il s’est
refusé à remplir les obligations de stage”.
Het hof van beroep gaat echter nog
een stap verder. Door te weigeren
Frans te spreken miskent Josson de
meest elementaire regels van
beleefdheid en confraterniteit:
“Attendu qu’en refusant d’obtempérer aux
invitations du président du bureau et du
bâtonnier et en persistant à n’employer
qu’un idiome qu’il savait ne pas être com-
pris d’un grand nombre de ses confrères et
de plusieurs des anciens de l’ordre siégeant
au bureau ou au conseil, il a manqué
envers tous aux règles de l’urbanité la plus
élémentaire, et, envers ces derniers, à la
déférence et au respect qu’il leur doit; que
les fautes commises par lui n’ont pas été
trop sévèrement réprimées par les peines
qui ont été infligées”.
De sanctie, namelijk schrapping van
de lijst van de stagiairs, is dan ook
de enig mogelijke sanctie.

9. De zaak Josson voor het hof van
cassatie

Voor het hof van cassatie wordt de
zaak Josson een ware soap die aan-
leiding geeft tot meerdere arres-
ten20. De zitting begint met een inci-
dent van zodra meester Prayon-Van
Zuylen de middelen tot cassatie
toelicht in het Nederlands. Hij
wordt onderbroken door voorzitter
Beckers die stelt dat het gebruik van
het Nederlands verboden is voor het
hof van cassatie. Daarop legt mees-
ter Edmond Picard conclusies neer
waarbij gevorderd wordt om de zaak
in het Nederlands te behandelen.
Dit verzoek wordt verworpen in een
eerste arrest. Vermits de wetgeving
niet vereist dat een raadsheer bij
het hof van cassatie alle in België
gebruikelijke talen spreekt, is de
advocaat verplicht om te pleiten in
een taal die de magistraten begrij-
pen. Dit eerste arrest is een door-
slag van het arrest dat het hof een

maand tevoren had geveld in de
zaak Peerlinck.
Meesters Prayon-Van Zuylen en
Picard getuigen echter van veel vin-
dingrijkheid. Ze vorderen dat de
rechters die geen Nederlands begrij-
pen, worden vervangen. Dit verzoek
verwerpt het hof in een tweede
arrest:
“Attendu que les lois qui régissent l’organi-
sation de la cour de cassation sont d’ordre
public;
Qu’il en est ainsi, notamment, des règles
qui organisent le roulement et la composi-
tion des chambres;
Qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de faire droit
aux conclusions du demandeur tendant à
voir dire que sa cause sera remise pour qu’il
soit pourvu au remplacement des
conseillers qui ne comprennent pas le néer-
landais”.
Het argument van het hof is bijzon-
der zwak. Mocht het zo zijn dat de
wetten die het hof van cassatie
instellen en organiseren van open-
bare orde zijn, dan dient nog steeds
vastgesteld dat de taalvrijheid die
verankerd is in de Grondwet – een
hogere rechtsnorm – eveneens van
openbare orde is. Een andere
beslissing was dus zeker denkbaar.
Na het arrest Schoep, mist het hof
van cassatie hier een tweede kans
om een positieve interpretatie te
geven aan de taalvrijheid. Het hof
kiest er echter voor om de voordelen
en de privileges van de Franstalige
bourgeoisie te beschermen.
Nederlandsonkundigen moeten
zonder enige bijkomende voorwaar-
de toegang hebben tot de hoogste
ambten van het land, terwijl diezelf-
de ambten niet toegankelijk zijn
voor Vlamingen die geen Frans ken-
nen. Dit alles in naam van de taal-
vrijheid.
In een derde arrest verwerpt het hof
de cassatiemiddelen ingediend
namens Josson. Het Brusselse hof
van beroep heeft artikel 23 van de
Grondwet 1831 niet geschonden
waar het oordeelt dat de zaak in het
Frans dient behandeld:
“Considérant que si la Constitution recon-
naît que l’emploi des trois langues usitées

en Belgique est facultatif, cette faculté trou-
ve sa limite nécessaire dans le droit qu’ont
les juges de ne pas comprendre l’une ou
l’autre de ces langues, sauf le cas où la loi
leur impose la connaissance d’une langue
déterminée;
…
Considérant qu’à la date où ont été rendus
les arrêts attaqués aucune loi n’avait réglé
l’emploi des langues devant les juridictions
disciplinaires;
Considérant, par suite, que la cour d’appel,
en déclarant non recevables des conclusions
rédigées en langue flamande, et en impo-
sant au demandeur, qui comparaissait
devant elle en qualité d’avocat, pour
répondre à une poursuite disciplinaire,
ainsi qu’à son conseil, l’obligation de faire
usage de la langue française, n’a violé ni
l’article 23 de la Constitution, ni les autres
textes cités”.
Vervolgens besluit het hof dat ook
de tuchtraden van de balies het
gebruik van het Frans mogen opleg-
gen:
“Considérant que les conseils de discipline
sont chargés … de pouvoir à la défense des
indigents par l’établissement d’un bureau
de consultations gratuites, et de faire en
sorte que ce bureau apporte la plus grande
attention à ces consultations;
Qu’ils peuvent, dès lors, exiger conformé-
ment aux principes développés ci-dessus
que les rapports dressés par les jeunes avo-
cats admis au stage soient rédigés dans un
idiome intelligible pour tous ceux qui ont
mission de les contrôler, et que des explica-
tions complémentaires soient, au besoin,
fournies dans le même idiome;”.
Een nog jeugdig stagiair die een-
voudig gebruik wenst te maken van
de taalvrijheid gewaarborgd door de
Grondwet, wordt hiervoor gestraft.
Deze sanctie is bovendien buiten
proportie: Josson wordt geschrapt
als stagiair. De Franstalige bour-
geoisie schrikt er niet voor terug om
een voorbeeld te stellen. Wee diege-
ne die aan de Brusselse Balie zijn
beroep in het Nederlands durft uit
te oefenen!
Gelukkig was er niet alleen de
Brusselse Balie gedomineerd door
de Franstalige bourgeoisie. Op 23
mei 1891 beslist de Balie van Gent
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20 Cass., 3 mei 1892 (3 arresten), Pas., 1892, I, 239, conclusie procureur-generaal Mesdach de ter Kiele.
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dat Maurits Josson aldaar zijn stage
mag verder zetten. Kort nadien
wordt hij opgenomen op het
tableau van de orde te Gent. In janu-
ari 1892 keert Josson terug naar
Brussel en, daar hij te Gent opgeno-
men was op het tableau, kan de
Brusselse Balie zijn opname op het
Brusselse tableau niet weigeren21.

10. De stichting van het Vlaams
Pleitgenootschap

In zijn standaardwerk over de
geschiedenis van het Vlaams
Pleitgenootschap schrijft Rector
Stanny (Constant) Matheeussen:
“De Vlaamse Beweging heeft echter in haar
geschiedenis het ‘geluk’ gehad dat er telkens
weer een bijzonder arrogante of anderszins
kwetsende rel haar in de schoot werd gewor-
pen, waardoor zelfs de gematigden zegden
‘Trop is teveel’. In de geschiedenis van het
Vlaams Pleitgenootschap kan men wat dat
betreft van een constante spreken”22.

De stichting van het Vlaams
Pleitgenootschap is het rechtstreek-
se gevolg van de zaak Josson. De
officiële stichters zijn Pol Gisseleire,
Maurits Josson en Emiel ver Hees. 
Op 1 februari 1891 worden de statu-
ten aangenomen. Op 14 mei 1891
treedt het Vlaams Pleitgenootschap
voor het eerst in het openbaar,
datum die wordt beschouwd als de
publieke stichtingsdatum. Juliaan
Van der Linden en Jules Degreef
worden aangeduid als eerste voor-
zitters op de publieke stichtingsver-
gadering. Pol Gisseleire wordt de
eerste openingsredenaar.

11. Het waren kleurrijke figuren de
stichters van het Vlaams
Pleitgenootschap

De stichters van het Vlaams

Pleitgenootschap waren kleurrijke
figuren. In 1890 liggen Josson en
Gisseleire aan de basis van een wel
bijzonder incident. Ze vieren de 75e
verjaardag van de Franse nederlaag
te Waterloo op het slagveld, tot
grote woede van heel wat Belgische
Frankrijkgezinden23.
In 1892 was Josson24 één van de
medeoprichters van de Vlaamsche
Volkspartij, waarvoor hij kandidaat
was bij de verkiezingen van 1894,
1895 en 1906. Van 1899 tot 1901
nam Josson dienst in het Zuid-
Afrikaanse Boerenleger. Een tijdlang
is hij krijgsgevangene.
Gedurende de eerste wereldoorlog
raakt Josson verstrikt in de netten
van het activisme. Hij werd lid van
de Raad voor Vlaanderen en doceer-
de aan de vernederlandste universi-
teit te Gent, de zogenaamde von
Bissing universiteit. Hij wordt hier-
voor na de oorlog veroordeeld tot
twee jaar hechtenis25. In vrijheid
gesteld wegens gezondheidsrede-
nen wijkt hij uit naar Nederland26.
Emiel ver Hees pleit reeds in 1890
voor de oprichting van een Vlaamse
hogeschool. Ook Emiel ver Hees,
die de balie had verlaten, wordt
activist en lid van de Raad voor
Vlaanderen. Na de oorlog wordt hij
afgezet als ambtenaar en veroor-
deeld tot de doodstraf. Hij vlucht
naar Berlijn, waar hij professor
wordt in de sociale politiek27. 

12. Een nieuw taalincident: de zaak
Niellon t. Josson

In 1903 publiceert Josson een werk
over de Belgische revolutie van
1830. Hij krijgt het hieromtrent aan
de stok met de erven van generaal
Charles Niellon. Josson zou zich al
te negatief hebben uitgelaten over
hun voorvader.

In dit rechtsgeding wordt Josson bij-
gestaan door meester Walter
Thelen, tevens vooraanstaand lid
van het Vlaams Pleitgenootschap28.
In deze procedure pleit meester
Thelen als eerste een burgerlijke
zaak in het Nederlands voor de
rechtbank van eerste aanleg te
Brussel. De raadsman van de erven
Niellon legt echter klacht neer bij de
tuchtraad, want dit is in strijd met
de regels van de confraterniteit. Met
7 stemmen tegen 6 wordt Thelen
vrijgesproken. Tegelijk beslist de
tuchtraad echter dat het misbruik
van een recht een deontologische
fout kan inhouden, bijvoorbeeld
wanneer een advocaat, ondanks de
bezwaren van zijn opponent,
gebruik maakt van een taal die zijn
confrater niet begrijpt.
Ook in hoger beroep wordt de zaak
in het Nederlands gepleit, zij het dat
Josson zich deze keer veiligheidshal-
ve laat bijstaan door twee raadslie-
den die niet zijn onderworpen aan
de Brusselse tuchtraad, de
Vlaamsgezinde Daensistische mees-
ters Hector Plancquaert (Balie Gent)
en Emiel Schiltz (Balie Antwerpen).
De Nederlandsonkundige raadslie-
den van de erven Niellon verlaten
uit protest de zitting. De Antwerpse
tuchtraad zal oordelen dat er geen
sprake is van een deontologische
fout, daar Meester Schiltz op voor-
hand zijn tegenstrevers had verwit-
tigd van zijn voornemen in het
Nederlands te pleiten29.
Dat de Brusselse rechtbank van eer-
ste aanleg een pleidooi in het
Nederlands zonder voorwaarden
heeft toegelaten is op zich reeds een
klein mirakel. In 1891 – het stich-
tingsjaar van het Vlaams
Pleitgenootschap – had meester Pol
Gisseleire – één van de stichters van
het Vlaams Pleitgenootschap – nog
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21 Zie: C. Matheeussen, Honderd jaar Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel 1891-1991. Een verhaal van Vlamingen in hun hoofdstad, Tielt, Lannoo, 1992, 31-32.
22 C. Matheeussen, Honderd jaar Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel 1891-1991. Een verhaal van Vlamingen in hun hoofdstad, Tielt, Lannoo, 1992, 29.
23 C. Matheeussen, Honderd jaar Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel 1891-1991. Een verhaal van Vlamingen in hun hoofdstad, Tielt, Lannoo, 1992, 35; V° “Gisseleire, Pol (Paul) “,

in Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998.
24 Zie voetnoot nr. 16.
25 Zie, over de rol van Josson: L. Wils, Flamenpolitiek en activisme. Vlaanderen tegenover België in de eerste wereldoorlog, Leuven, Davidsfonds, 1974, onder meer 79 e.v.
26 C. Matheeussen, Honderd jaar Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel 1891-1991. Een verhaal van Vlamingen in hun hoofdstad, Tielt, Lannoo, 1992, 101.
27 V° “Hees, Emiel Ver”, in Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998.
28 C. Matheeussen, Honderd jaar Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel 1891-1991. Een verhaal van Vlamingen in hun hoofdstad, Tielt, Lannoo, 1992, 89-90; V° “Thelen, Walter “, in

Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998.
29 C. Matheeussen, Honderd jaar Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel 1891-1991. Een verhaal van Vlamingen in hun hoofdstad, Tielt, Lannoo, 1992, 90.
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bot gevangen. In een vonnis van 27
mei 189130 beslist de rechtbank van
eerste aanleg dat de tegenpartij
beroep mag doen op een beëdigd
vertaler en dat, in geval het rechts-
geding werd gewonnen, deze kosten
kunnen teruggevorderd worden.

13. Geldt taalvrijheid ook voor
Vlamingen? De zaak De Bom

De zaak Emmanuel De Bom werpt
een ander licht op de cassatierecht-
spraak inzake taalvrijheid. In 1895
beveelt te Antwerpen een officier
van de burgerwacht om de rangen te
nummeren. “Vier” antwoordt
Emanuel De Bom wanneer hij aan
de beurt is. De officier geeft het
bevel in het Frans te antwoorden.
Tot tweemaal toe herhaalt De Bom
“vier”. Hij bekoopt zijn overmoed
daar de tuchtraad hem veroordeelt
wegens insubordinatie.
Ook deze zaak komt voor het hof van
cassatie. Nu het hof tot driemaal
toe (arresten Schoep, Peerlinck en
Josson) beslist heeft dat taalvrijheid
ook de vrijheid impliceert om een
bepaalde taal niet te (willen) spre-
ken, lijkt het logisch dat het hof de
veroordeling verbreekt. De Bom
heeft toch het recht om geen Frans
te willen begrijpen en het recht om
te weigeren Frans te spreken? In alle
vorige arresten heeft het hof de taal-
vrijheid immers geïnterpreteerd als
een negatief recht, namelijk het
recht om een taal niet te (willen)
begrijpen en spreken. Maar … gel-
den dezelfde rechtsregels wel voor
het Frans en het Nederlands?
De tuchtstraf van De Bom wordt niet
verbroken. In een arrest van 8
augustus 189531 beslist het Hof zelfs
dat de taalvrijheid helemaal niet in
het geding is. Het gaat niet om taal-
vrijheid, maar wel om hiërarchie en
discipline. Hof overweegt:
“Attendu que, pour se soustraire aux
conséquences des faits constatés à sa char-
ge, le demandeur excipe vainement de l’ar-
ticle 23 de la Constitution, qui déclare
facultatif les langues usitées en Belgique;

Que la portée de cette disposition constitu-
tionnelle est fixée par ses origines histo-
riques et par les travaux du Congrès natio-
nal; qu’elle a pour effet d’assurer le droit de
se servir de la langue de leur choix à tous
les citoyens agissant comme tels, dans le
cercle de leurs intérêts individuels, soit dans
leurs rapports entre eux, soit vis-à-vis de
l’autorité; mais qu’elle est étrangère aux
devoirs qui au point de vue de l’usage de la
langue, peuvent leur être imposés lorsque,
engagés dans les liens hiérarchiques de
l’autorité publique, ils sont tenus, à cet
égard, comme à tous autres égards, à
l’obéissance envers leurs supérieurs, dans
les conditions que déterminent les lois et les
règlements pris en vertu des lois;
…
Attendu que le demandeur, en qualité de
membre de la garde civique, partie de la
force publique, et investi à ce titre d’un ser-
vice public, n’a donc pas le droit de reven-
diquer l’emploi facultatif des langues usi-
tées en Belgique, consacré par l’article 23
de la Constitution en faveur des citoyens
comme tels; qu’il doit, en ce qui concerne la
langue employée dans le service, obéir aux
ordres donnés par ses supérieurs, confor-
mément aux dispositions légales indiquées
ci-dessus;”.
Nadat het hof van cassatie meer-
maals heeft beslist dat de taalvrij-
heid niet alleen geldt voor de burger
die zich tot het bestuur wendt, maar
ook voor de ambtenaar, beslist het
hof deze keer dat de ambtenaar zich
niet op de taalvrijheid kan beroe-
pen. Deze keer luidt het verdict dat
de ambtenaar “n’a donc pas le droit de
revendiquer l’emploi facultatif des langues
usitées en Belgique”. Dit standpunt valt
niet te verzoenen met de eerdere
arresten van het hof van cassatie32.
Begrijpe wie begrijpe kan !
Er is maar één verschil tussen al
deze zaken. In de arresten Schoep,
Peerlinck en Josson gaat het telken-
male om Franstaligen die geen
Nederlands begrijpen of niet willen
spreken. In de zaak De Bom gaat het
om een Vlaming die weigert Frans te
spreken. Wie zich op de taalvrijheid
beroept om geen Nederlands te
spreken geniet van een grondwette-

lijke vrijheid. Weigert men echter
Frans te spreken, dan is er sprake
van insubordinatie. Voor Vlamingen
geldt taaldwang, voor Franstaligen
taalvrijheid. 

14. Wat taalvrijheid echt was?

De taalvrijheid als vervat in artikel
23 van de Grondwet werd in de
negentiende eeuw niet geïnterpre-
teerd als taalgelijkheid tussen de in
België gebruikelijke landstalen.
Nooit is er sprake geweest van een
daadwerkelijke taalvrijheid. Wel
integendeel, de taalvrijheid van de
negentiende eeuw houdt in:
- het recht om geen Nederlands te

(willen) spreken;
- het recht om ook in Vlaanderen in

alle omstandigheden Frans te
spreken;

- taaldwang, namelijk de mogelijk-
heid om in bepaalde omstandig-
heden de Franse taal op te leggen;

- een voorwendsel om de taalwetge-
ving beperkend te interpreteren en
waar mogelijk niet toe te passen.

het poelaertplein

30 Rb. Brussel, 27 mei 1891, Pas., 1891, III, 278.
31 Cass., 8 augustus 1895, Pas., 1895, I, 270, conclusie advocaat-generaal Bosch.
32 In dezelfde zin: J. Clement, Taalvrijheid, bestuurstaal en minderheidsrechten. Het Belgisch model, Antwerpen, Intersentia, 2003, 154, nr. 265.
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Net omwille van deze eigenzinnige
interpretatie van het grondwettelij-
ke begrip taalvrijheid, zal België een
land worden waar taalwetten welig
tieren. Deze taalwetten moeten een
evenwicht trachten te vinden tussen
Frans en Nederlands, tussen
Franstaligen en Vlamingen. Dit
evenwicht was volledig zoek geraakt
in de periode van de taalvrijheid.
Caféstaatsrechtsgeleerden, herberg-
politicologen en toogpolitici die
pleiten voor een België zonder taal-
wetgeving en staatshervorming,
kennen de geschiedenis niet. In het
België van hun dromen is het nooit
zo geweest dat alle Belgen gelijk
waren. Dit België is geen droom,
maar een verschrikkelijke nachtmer-
rie.
Merkwaardig is tevens dat in het
België van de taalvrijheid, er taal-
wetten nodig waren om de taal van
de meerderheid van de bevolking te
beschermen. Dit is vrij uniek. Elders
ter wereld dienen taalwetten om de
taal van een taalminderheid te
beschermen. 

15. Bij wijze van besluit: “Les beaux
jours du barreau de Bruxelles”?

In zijn standaardwerk over het
Vlaams Pleitgenootschap schrijft
Stanny Matheeussen: “De Brusselse
Balie heeft overigens lange tijd een
grote inventiviteit aan de dag
gelegd, waar het op pesterijen
tegenover de Nederlandstaligen
aankwam”33. 
Er zijn nog altijd vele taalperikelen
te Brussel, ook in de juridische
sfeer. Nog altijd is het moeilijk om
op sommige griffies in het
Nederlands te woord te worden
gestaan. Dit alles ondanks een uit-
voerige taalwetgeving. Nog steeds
wordt taalwetgeving ofwel bijzonder
beperkend geïnterpreteerd, ofwel
gewoonweg niet toegepast.
Men kan deze taalperikelen toedek-

ken met de mantel der liefde. Dit
gebeurt in een editoriaal “Les beaux
jours du barreau de Bruxelles” van
de Journal des Tribunaux, geschreven
door de stafhouders Jean-Pierre
Buyle en Dirk Van Gerven naar aan-
leiding van 200 jaar Brusselse
Balie34. De mantel der liefde waar-
mee de Franstalige en de
Nederlandstalige stafhouder alle
perikelen toedekken is zelfs zo
omvangrijk dat waar het artikel vele
namen vermeldt van grote juristen
die lid waren van de Brusselse Balie,
deze lange lijst niet eens één naam
bevat van een Nederlandstalige
Vlaming. Toegegeven, enkele in
Vlaanderen geboren Franstaligen
sieren wel de lijst. De mantel der
liefde is zelfs zo verstikkend dat het
editoriaal niet eens vermeldt dat de
Brusselse Balie bij wet van 4 mei
1984 werd gesplitst in een
Nederlandstalige en Franstalige
orde35. De belangrijke rol van deken
en stafhouder Hugo Van Eecke
wordt evenmin vermeld. Of hoe “Les
beaux jours du barreau de
Bruxelles” ook in 2011 nog iets
anders zijn dan de “mooie dagen
van de Brusselse Balie”.
In de historische studie gepubli-
ceerd in Journal des Tribunaux en
Rechtskundig Weekblad ter gelegenheid
van tweehonderd jaar Balie te
Brussel36 wordt de naam van Maurits
Josson niet eens vermeld. Er wordt
uitsluitend en bijzonder kort, verwe-
zen naar de zaken Karsman en
Schoep. De taalperikelen aan de
Brusselse Balie worden onder de
korenmaat verborgen als “dat com-
plexe verhaal” dat “innig is verbon-
den met de oprichting van het
Vlaams Pleitgenootschap in 1891”37.
Hier is een gevaarlijke vorm van ver-
dringing aan het werk waarvan ik
durf te verhopen dat hij niet
besmettelijk is.
Misschien zou men beter deze taal-
perikelen in gedachte houden. Toen

ik onlangs op bezoek was bij staf-
houder Van Gerven bemerkte ik dat
voor de deur van Franstalig stafhou-
der Buyle er een koperen gedenk-
plaat hangt met de beeltenis van
Marie Popelin. Aan Marie Popelin
werd in 1889 de toegang geweigerd
tot de Brusselse Balie omdat ze
vrouw was38. Dit terwijl de Grondwet
de gelijkheid van alle Belgen procla-
meerde. Het is goed dat de
Brusselse Balie dit onrecht in
gedachte houdt en de gedenkplaat
is meer dan verantwoord. In datzelf-
de jaar 1889 gebeurde er echter een
ander onrecht, namelijk de schrap-
ping van Maurits Josson van de lijst
van stagiairs, omdat hij gebruik
wenste te maken van zijn grondwet-
telijke vrijheid om Nederlands te
spreken en te schrijven. Het zou
goed zijn om voor de deur van de
Nederlandstalige stafhouder een
koperen gedenkplaat te hangen van
Maurits Josson, om ook dit onrecht
in gedachte te houden. Alleen “les
beaux jours” herinneren en de
kwade dagen vergeten is echt geen
oplossing. Het in gedachte houden
van het onrecht uit het verleden, is
waarschijnlijk het beste middel om
toekomstig onrecht te vermijden.

Prof. Dr. Hendrik Vuye, gewoon hoogle-
raar Staatsrecht en Rechten van de Mens
aan Universiteit Namen
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33 C. Matheeussen, Honderd jaar Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel 1891-1991. Een verhaal van Vlamingen in hun hoofdstad, Tielt, Lannoo, 1992, 91.
34 “Les beaux jours du barreau de Bruxelles”, J.T., 2011, 497-498.
35 B.S., 7 september 1984, 12.320.
36 B. Coppein en J. De Brouwer, “Tweehonderd jaar balie te Brussel 1811-2011. Verkenning van een rijk verleden”, R.W., 2010-2011, 1714 e.v. en “Le barreau de Bruxelles a deux

cents ans”, J.T., 2011, 504 e.v.
37 B. Coppein en J. De Brouwer, “Tweehonderd jaar balie te Brussel 1811-2011. Verkenning van een rijk verleden”, R.W., 2010-2011, 1719.
38 Zie : Brussel, 12 december 1889, Pas.,  1889, II, 48 ; Cass., 11 november 1889, Pas., 1890, I, 10, conclusie advocaat-generaal Bosch.
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ooggeachte vergadering,
Waarde confraters,
Beste vrienden,

We zijn bijna aan het einde geko-
men van het 120e werkingsjaar van
het Vlaams Pleitgenootschap. Ook
dit jaar zette onze vereniging zich
met veel enthousiasme in om tal
van juridische, culturele, sportieve
en gastronomische activiteiten te
organiseren voor onze confraters.
Tijd om even terug te blikken op een
bijzonder feestelijk jaar van onze
vereniging.

Het werkingsjaar opende op zondag
12 september 2010 met de tweede
editie van de zondagse brunch, dit-
maal georganiseerd in de originele
setting van boekenwinkel annex res-
taurant Cook & Book te Sint-
Lambrechts-Woluwe. Ook voor deze
tweede editie hadden wij speciaal
kinderanimatie voorzien zodat onze
confraters met het hele gezin aan-
wezig konden zijn. Deze activiteit
werd wederom goed gesmaakt,
zodat het VPG hiervan een jaarlijkse
traditie heeft gemaakt.

Bij de eedaflegging, begin septem-
ber en oktober 2010, was het VPG,
samen met de JABkes, traditiege-
trouw aanwezig om de nieuwe sta-
giairs aan onze balie welkom te
heten. Ook was het bestuur van het
VPG begin oktober aanwezig op het
diner dat naar jaarlijkse gewoonte
door de JABkes georganiseerd werd
voor de stagiairs samen met hun
stagemeesters, ditmaal in Brasserie
Poelaert, in de schaduw van ons
Justitiepaleis.

De belangrijkste activiteit van het
jaar, waar een aantal weken van
intensieve voorbereiding aan voor-
afgingen, was opnieuw de openings-
activiteit die dit jaar doorging op 25
en 26 november 2010. Het VPG had
de eer en het genoegen om als ope-
ningsredenaar professor Hendrik
Vuye te mogen horen spreken over
“Beeldvorming, waarheidsvinding
en rechtsbedeling”. Deze openings-

rede werd gevolgd door een repliek
van onze voorzitter Yves, en door
een toespraak van onze Stafhouder
Dirk Van Gerven. Voor deze ope-
ningsrede mochten wij eens te meer
rekenen op de gastvrijheid van het
Hof van Cassatie, dat ons toeliet
deze activiteit te organiseren in haar
prachtige Plechtige Zittingszaal. De
avond werd afgesloten met een
goed gesmaakte receptie op het bal-
kon voor de plechtige zittingszaal
van het Hof van Beroep. De ope-
ningsactitiveit werd de daaropvol-
gende dag afgesloten met een ban-
ket en dansfeest in de Brussels
Event Brewery, waarop onze vereni-
ging een recordaantal gasten mocht
verwelkomen van onze eigen balie,
en van talrijke andere binnen- en
buitenlandse balies.

Daarnaast verzorgde onze vereni-
ging ook het hele werkingsjaar door
de permanente juridische vorming
van haar confraters. Elke maand
werd een drukbijgewoonde recycla-
gemiddag over een juridisch onder-
werp georganiseerd. Dit jaar ging de
aandacht naar actuele problemen
rond het algemene huurrecht, het
strafrecht, de bemiddeling, de ont-
eigening, het handelshuurrecht, het
echtscheidingsrecht, het jeugd-
recht, het verkeersrecht, het proces-
recht en het vennootschapsrecht.
Binnen een kleine drie weken wordt
nog een laatste recyclagemiddag
georganiseerd over het thema van
het consumentenrecht.

Het VPG ging dit werkingsjaar ook
de discussies over brandend actuele
onderwerpen niet uit de weg. Er
werden dit jaar twee paleisdisputen
georganiseerd waarvoor onze ver-
eniging telkens prominente spre-
kers wist te strikken. Op donderdag
14 oktober 2010 werd een paleisdis-
puut georganiseerd over het statuut
van de onderzoeksrechter. Sprekers
waren volksvertegenwoordiger en
confrater Renaat Landuyt, de heer
Karel Van Cauwenberghe, deken van
de onderzoeksrechters, en confrater
Tom Bauwens. Tijdens het tweede

paleisdispuut op 5 april 2011 werd
gedebatteerd over de mogelijke
defederalisering van justitie. Het
talrijk opgekomen publiek luisterde
naar professor Hendrik Vuye, onze
Stafhouder Dirk Van Gerven en
Deken Hugo Van Eecke.

Vervolgens werden ook dit jaar de
cultuurminnende confraters op hun
wenken bediend met een indruk-
wekkende waaier van culturele acti-
viteiten die door onze vereniging
werden aangeboden, en telkens
druk werden bijgewoond. Jammer
genoeg moest onze vereniging geïn-
teresseerde confraters soms teleur-
stellen gezien de plaatsen voor deze
activiteiten heel snel de deur uit
vlogen. Zo werden er bezoeken
georganiseerd aan tentoonstellin-
gen, concerten, stand-up comedy
shows, en dans- en operavoorstel-
lingen, zoals de tentoonstelling
rond James Ensor, de tentoonstel-
ling rond Luc Tuymans, de dans-
voorstelling “En attendant” door het
gezelschap Rosas rond Anna-Teresa
De Keersmaeker, de concerten van
Bart Peeters, Kommil Foo en Arno,
een optreden van Wouter Deprez, en
de operavoorstellingen “Le Comte
Ory” van Rossini, “La Bohème” van
Puccini en “Il Trovatore” van Verdi.
Tenslotte werd ook een stadswande-
ling georganiseerd, die de talrijke
deelnemers leidde naar enkele ver-
geten pareltjes van onze hoofdstad.

Traditiegetrouw werd ook dit jaar
voor het kruim van de stagiairs een
pleitwedstrijd georganiseerd tijdens
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de maand maart. Ook voor deze
activiteit mochten we een record-
aantal deelnemers noteren, die
allen tijdens een vurig pleidooi de
beste kant van hun toga lieten zien.

Het VPG liet zich ook van zijn gas-
tronomische kant zien, en organi-
seerde een wijndegustatie die door
het aanwezige publiek fijn gesmaakt
werd.

Een volgend hoogtepunt in het 120e
werkingsjaar wordt ongetwijfeld de
citytrip, die ons het eerste weekend
van juni naar Berlijn brengt. Op het
programma staat een afwisselende
mix van historische en culturele
activiteiten.

De contacten met onze broeders en
zusters van andere binnen- en bui-

tenlandse balies werden ook meer
dan goed onderhouden tijdens het
voorbije werkingsjaar. Het VPG
stuurde delegaties naar de plechtige
openingszittingen van de Balies van
Ieper, Brugge, Hasselt, Leuven,
Mechelen, Oudenaarde,
Dendermonde, Kortrijk, Antwerpen,
Londen, Amsterdam, Bordeaux,
Gent, Bergen, Namen en Brussel-
Frans.

Het VPG timmerde ook verder aan
zijn virtuele reputatie. De website
www.vlaamspleitgenootschap.be
werd puncteel bijgewerkt met alle
activiteiten en noodzakelijke prakti-
sche details. Daarnaast lanceerde
het VPG zich ook volop op
Facebook, met vele nieuwe vrienden
tot gevolg.

Vervolgens werd ook ons ledenblad
“Het Poelaertplein” regelmatig uit-
gebracht met talrijke interessante
interviews en artikelen over juridi-
sche actuele onderwerpen.

Tenslotte is een woordje van dank
meer op zijn plaats voor Marleen,
onze secretaresse, die altijd klaar
stond om te helpen, en die meer
dan haar steentje heeft bijgedragen
tot het welslagen van dit werkings-
jaar.

Waarde confraters, de leden van het
bestuur zijn fier op wat we het afge-
lopen werkingsjaar hebben kunnen
realiseren. Wij danken u allen voor
uw aanwezigheid op onze activitei-
ten en hopen u de volgende 120 jaar
opnieuw te mogen begroeten.
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eachte heren Stafhouders
en leden van de Raad van
de Orde,

Waarde leden van het Vlaams
Pleitgenootschap,
Waarde confraters,
Beste Marleen,

De voorzitter en het bestuur vroegen
mij een jaar geleden om de rol van
penningmeester op te nemen gedu-
rende het 120e werkingsjaar. Ik maak
u vandaag, een jaar later, mijn finan-
cieel verslag over. U zal merken dat
de financiële positie van de vereni-
ging stabiel is gebleven gedurende
dit werkingsjaar, met een positief
resultaat. Het groeiende aantal
leden en deelnemers aan activitei-
ten zorgde voor hogere inkomsten
gedurende het 120e werkingsjaar,
maar van de andere kant brachten
heel wat activiteiten ook hogere
kosten met zich.

Ik stel voor om kort enkele posten te
overlopen.
Het ledenaantal is voor het vierde
jaar op rij gestegen met 23 eenhe-
den tot 501 leden. Deze stijging
doet zich het vierde jaar op rij ook
voor in alle leeftijdscategorieën. Het
VPG telde verleden jaar 162 leden-
stagiairs, 140 leden-tableau advoca-
ten met minder dan 15 jaar anciën-
niteit, 161 leden-tableau advocaten
vanaf 15 jaar anciënniteit, en 38 ere-
leden. Het totaal ontvangen bedrag
aan lidgelden bedroeg dit werkings-
jaar 25.283 euro. Deze lidgelden zijn
daarmee voor het VPG een van de
belangrijkste bronnen van inkom-
sten.
Een tweede belangrijke bron van
inkomsten is de jaarlijkse dotatie
van de Orde voor een bedrag van
25.000 euro. De werking van het VPG
hangt af van deze jaarlijkse dotatie,
zonder dewelke het VPG in haar hui-
dige structuur niet zou kunnen over-
leven. Buiten de financiële steun,
dankt het VPG de Orde en vooral de
secretariaatsmedewerksters van de
Orde voor de praktische steun bij de
bekendmaking van onze activiteiten
aan alle advocaten die zijn aange-

sloten bij de NOAB.
De derde belangrijke bron van
inkomsten is de jaarlijkse studiedag
van het VPG, die dit jaar doorging
over aansprakelijkheidsrecht. Deze
studiedag zorgde voor inkomsten
ter waarde van 26.290,70 euro.
De recyclagemiddagen zijn de vierde
bron van inkomsten. Deze brachten
dit werkingsjaar 10.315,95 euro op.
Het aantal abonnementen voor de
recyclagemiddagen was dit wer-
kingsjaar stabiel tegenover verleden
werkingsjaar. Zo namen 30 confra-
ters gedurende dit werkingsjaar een
abonnement op onze recyclagemid-
dagen, waardoor ze tegen de beta-
ling van één vaste prijs een heel jaar
lang aan de recyclagemiddagen kon-
den deelnemen.
Daarnaast ontving het VPG nog
sponsoring van ING, die onze
hoofdsponsor is. Ook werd het VPG
dit jaar erkend als culturele vereni-
ging, waarvoor het 980 euro ontving
van de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie.

Met al deze inkomsten financiert het
VPG haar interne werking, en past ze
eventuele verliezen bij op de vele
activiteiten die het VPG organiseert.
De belangrijkste werkingskost is ons
secretariaat, dat gedurende het hele
jaar bemand (of bevrouwd) is en
onze werking structureel onder-
steunt. Aan dit secretariaat is een
personeelskost verbonden van
17.432,37 euro, en algemene wer-
kingskosten ten bedrage van
5.734,30 euro. Verder was het VPG
aanwezig op heel wat openingsacti-
viteiten van andere balies in bin-
nen- en buitenland. Een stevige
controle op de uitgaven tijdens deze
representaties leidde ertoe dat de
totale jaarlijkse kost hiervoor
beperkt werd tot 3.195,34 euro. Een
andere belangrijke uitgavenpost is
ons ledenblad Het Poelaertplein.
Dit tijdschrift wordt volledig via vrij-
willigerswerk gemaakt, maar wij die-
nen de drukkosten en de postkosten
voor de verspreiding te betalen. Dit
alles resulteert in een kost die dit
jaar opliep tot 6.658,96 euro.

De meeste culturele activiteiten die
het VPG gedurende het 120e wer-
kingsjaar organiseerde, werden vol-
ledig gefinancierd door het inkom-
geld dat onze leden dienden te
betalen als ze aanwezig wensten te
zijn bij een museumbezoek, een
concert, een operavoorstelling of
een theatershow. Er waren evenwel
enkele activiteiten, waar het VPG
vooraf een aantal dure tickets had
besteld, die niet konden worden
doorverkocht omdat er niet vol-
doende mensen geïnteresseerd
waren om deel te nemen aan deze
activiteit. Dit leidde ertoe dat de
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culturele activiteiten globaal gezien
afsloten op een negatief saldo van
1.203,80 euro. Als men rekening
houdt met de subsidie die het VPG
ontving als culturele vereniging (en
dat was, zoals ik daarnet zei, een
bedrag van 980 euro), dan sluiten de
culturele activiteiten bijna af op een
break even.
De belangrijkste taak van het VPG,
in de volksmond “kerntaak”
genoemd, bestaat in de organisatie
van de openingsactiviteit. De ope-
ningszitting en het daaropvolgende
galadiner zijn voor het VPG slopen-
de dagen, en dit zowel vanuit een
organisatorisch standpunt, als wat
betreft de financiën. De inkomsten
van de openingsactiviteit bedroe-
gen dit jaar 65.784,62 euro, en die
inkomsten waren dan de bijdragen
van de aanwezigen tijdens het gala-
diner op vrijdag 26 november 2010.
Aan de andere zijde van deze inkom-
sten stonden de uitgaven voor de
openingszitting op donderdag 25
november, en het galadiner op vrij-
dag 26 november. Deze uitgaven
voor die twee dagen bedroegen in
totaal 107.498,22 euro. De hele ope-

ningsactiviteit leidde dan ook tot
een zwaar verlies van 41.713,60
euro. Deze hoge kosten voor de ope-
ningsactiviteit zijn terug te vinden in
alle onderscheiden deelposten van
deze activiteit, of het nu gaat over
het drukken en het versturen van de
uitnodigingen, over het licht en het
geluid, over de huur van de zaal, of
over de kosten van de traiteur. Dit
verlies tijdens de openingsactiviteit
heeft een zware impact gehad op de
financiën van het hele werkingsjaar. 

Uiteindelijk sluit het financieel ver-
slag voor het 120e werkingsjaar af
met een positief cijfer van 9.013,41
euro.
Het financiële overzicht van dit wer-
kingsjaar leert ons drie lessen.
Vooreerst moet het VPG proberen
om haar inkomsten elk jaar opnieuw
te optimaliseren door haar verschil-
lende inkomstenbronnen zo goed
mogelijk te benutten. De inkomsten
uit de lidgelden, de studiedag (of
studiedagen) en de recyclagemidda-
gen kunnen zeker en vast verhoogd
worden. Dit vereist echter een
goede planning en een goede voor-

bereiding van deze activiteiten.
Vervolgens moet het VPG elke acti-
viteit als een afgesloten geheel
beschouwen, en moet elke activiteit
op zijn minst op een break even
kunnen afsluiten. Dit werkingsjaar
moest de algemene kas van het VPG
vaak tussenkomen om kleinere acti-
viteiten financieel te ondersteunen.
Al die kleintjes maken al snel één
groot en voor men het goed beseft
zit men ook hier met een serieuze
verliespost.
En de derde en laatste les is dat de
openingsactiviteit goed moet wor-
den gemonitord, en dat sponsoring
moet worden gezocht om deze ope-
ningsactiviteit te ondersteunen. 
Er wordt mij verteld dat de volgende
voorzitter van het VPG deze drie les-
sen ter harte zal nemen.

Ik dank u allen voor uw niet aflaten-
de aandacht voor dit financiële
nieuws, en dank de leden van het
bestuur voor de fijne financiële
samenwerking gedurende het voor-
bije werkingsjaar.
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et is woensdagavond 1 juni
2011 iets na 23 uur als – alle
Ijslandse vulkaanuitbarstin-

gen en geruchten over EHEC-epide-
mieën ten spijt – in de Berlijnse wijk
Wedding een handvol met koffers
zeulende Brusselse advocaten op
zoek zijn naar hun hotel.

Dag 1: donderdag 2 juni 2011

De volgende dag worden zij om-
streeks 10 uur in de “Reichstag” ver-
wacht. Het Reichstaggebouw werd
ontworpen door Paul Wallot. De
bouwwerken vatten aan in 1884 en
werden beëindigd in 1894. De
inscriptie “Dem Deutschen Volke” – die
thans nog steeds op de gevel prijkt –
was reeds in 1894 voorzien, maar
werd aanvankelijk door de keizer
afgekeurd. Zij werd pas in 1916 op
het gebouw aangebracht.

Na de val van de Berlijnse Muur in
1989, werd het gebouw verbouwd
naar een ontwerp van sir Norman
Foster. Deze laatste behield de vorm
van het oorspronkelijke gebouw
maar voegde er toch een aantal
moderne elementen aan toe, zoals
de imposante glazen koepel die een
bezoek meer dan waard is. 

Sinds de zomer van 1999 is het
Reichstaggebouw de zetel van het
Duitse parlement, de “Bundestag”.

Vanuit de glazen koepel en vanop
het dakterras van het
Reichstaggebouw heeft men een
panoramisch uitzicht over de stad
Berlijn. Het valt meteen op dat
Berlijn een erg groene stad is. De
Reichstag ligt vlak aan de Tiergarten

– het grootste stadspark van Berlijn
– met in het midden de
“Siegessäule”, een zuil waarop een
meer dan acht meter hoge sculptuur
van de gevleugelde godin van de
overwinning, Victoria, prijkt. Dit
beeld van de godin van de overwin-
ning wordt door de Berlijners liefko-
zend “goldene Else” genoemd.

Van het Reichstaggebouw gaat het
naar de “Brandenburger Tor”. Deze
stadspoort – die tussen 1788 en
1791 werd opgericht – werd door
Carl Gotthard Langhans ontworpen
in opdracht van de Pruisische
koning Friedrich Wilhelm II. De
Dorische zuilen, de vlakke architraaf
en de fries die afwisselend uit meto-
pen en trigliefen bestaat, tonen aan
dat Langhans bij het ontwerpen van
de Brandenburger Tor een klassieke
Griekse tempel in Dorische stijl voor
ogen had. Bovenop de poort werd in

1794 de “Quadriga” aangebracht,
een kunstwerk van Johann Gottfried
Schadow dat een Romeins vierspan,
gemend door de vredesgodin Irene,
voorstelt. In 1806 nam Napoleon
het kunstwerk als oorlogsbuit mee
naar Parijs. Enkele jaren later, in
1814, haalde maarschalk Blücher
het terug naar Berlijn.

Ten tijde van de Berlijnse Muur
stond de Brandenburger Tor in het
Oost-Berlijnse niemandsland en
was hij dus zowel voor de inwoners
van West-Berlijn als voor de inwo-
ners van Oost-Berlijn volstrekt

H
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onbereikbaar. Sommigen zullen zich
wellicht nog de nieuwsbeelden uit
november 1989 herinneren van
West-Berlijners die over de Muur
klauteren om vervolgens – onder het
oog van de passieve grenswachten –
onder de Brandenburger Tor door te
wandelen.

Onze tocht naar “Potsdamer Platz”
brengt ons vervolgens bij het
Holocaust-gedenkteken dat in het
midden van de stad werd opgetrok-
ken ter nagedachtenis van de zes
miljoen Joden die tijdens het nazire-
gime werden vermoord. Het gedenk-
teken bestaat uit 2711 (het aantal
heeft geen symbolische betekenis)
betonnen blokken van verschillende
afmetingen. De weg, die tussen deze
betonblokken voert, gaat op en neer
en brengt bij de bezoeker onwille-
keurig een gevoel van verwarring en
verlorenheid teweeg …

Op de Potsdamer Platz valt vooral
het ultramoderne glazen Sony
Center op. Het complex bestaat uit
acht gebouwen rond een centrale
plaats die door een zwevende glazen
koepel wordt overdekt.

In de namiddag bezoeken we het
historische “Schloss Charlotten-
burg” dat naar de eerste slotvrouw,
koningin Sophie Charlotte, werd
genoemd. Het gebouw doet in vele
opzichten aan het “Schloss
Schönbrunn” in Wenen denken.
Ondanks de zon en de hoge tempe-
raturen besluit een deel van de
groep om het kasteel te bezoeken.
De andere deelnemers begeven zich
naar het kasteelpark waar zij een
plaatselijke vertegenwoordiger van
de orde van de rodentiae ontmoe-
ten.

Vervolgens bezoeken we nog de
oude en de nieuwe “Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche”.

De oude Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche werd tussen 1891
en 1895 gebouwd in opdracht van
Wilhelm II. Zij werd tijdens de
Tweede Wereldoorlog nagenoeg vol-
ledig vernield. 

In 1961 werd naast de ruïne van de
oude kerk, een nieuwe kerk opge-
trokken. Van buitenaf lijkt deze nieu-
we kerk niet meer dan een kil beton-
nen blok te zijn, maar binnenin
wordt zij prachtig verlicht door het
zonlicht dat door de vele blauwe
glastegels valt.

De dag eindigt in een typisch Duits
restaurant met Wienerschnitzel,
Kartoffelsalat en Kaiserschmarrn.

Dag 2: vrijdag 3 juni 2011

Op dag 2 worden we verwacht in het
“Jüdisches Museum” dat door de
architect Liebeskind werd ontwor-
pen. Het grondplan van het muse-
um bestaat uit drie assen: de as van
de continuïteit, de as van de bal-
lingschap en de as van de holo-
caust. Iedere Jood die in de jaren 30
van de vorige eeuw in Duitsland
leefde heeft op een bepaald ogen-
blik in zijn leven een keuze dienen te

maken: Duitsland verlaten (as van
de ballingschap) of in Duitsland
blijven (as van de continuïteit), met
als risico dat men in de concentra-
tiekampen (as van de holocaust)
terechtkomt … 

De gids neemt ons mee naar de
zogenoemde “Tuin van de
Ballingschap”. De tuin bestaat uit
een aantal betonnen zuilen op een
licht hellende ondergrond. De archi-
tect heeft de tuin zo ontworpen dat
men zich, wanneer men hem
betreedt, onwillekeurig draaierig en
gedesoriënteerd voelt. Het was de
bedoeling van de architect om bij de
bezoekers een gewaarwording te
creëren die overeenstemt met het
gevoel dat de Joden, die Duitsland
noodgedwongen moesten verlaten,
hadden: desoriëntatie en onzeker-
heid over de toekomst …

In de permanente tentoonstelling
krijgen we o.m. te zien hoe de nazi’s
op geniepige wijze te werk zijn
gegaan om van de Joden – die
eigenlijk perfect in de toenmalige
Duitse samenleving geïntegreerd
waren – een totaal geïsoleerde en
sociaal uitgesloten bevolkingsgroep
te maken. Het begon met de ver-
spreiding van prenten waarop de
Joden als minder aantrekkelijke
wezens met een te grote neus en te
dikke lippen werden afgebeeld.

p. 22HET POELAERTPLEIN
2011-2012 • Nr 1

Vervolg van blz. 21

het poelaertplein



p. 23 HET POELAERTPLEIN
2011-2012 • Nr 1

Vervolgens ging men de Joden meer
en meer uit het sociale leven uit-
sluiten door hen te verplichten spe-
ciale Joodse kranten te lezen, hen te
verplichten om naar speciaal opge-
richte Joodse scholen met een spe-
cifiek Joods leerplan te gaan, hen te
verbieden om bij dokters te gaan die
geen licentie hadden om Joodse
patiënten te behandelen, hen te ver-
bieden om advocaten te raadplegen
die geen licentie hadden om Joodse
zaken te behandelen, hen kortom te
verbieden om aan het “normale”
sociale leven deel te nemen.
Uiteindelijk ging men de Joden zelfs
“brandmerken” door hen te verplich-
ten om ten allen tijde de gele
“Jodenster” te dragen …

Na ons bezoek aan het museum
begeven we ons naar het legendari-
sche “Checkpoint Charlie” aan de
Friedrichstrasse. Aan het grenshokje
staan twee acteurs, verkleed als
grenswachten, met wie men tegen
betaling op de foto kan. Een plaat
met het symbool en de naam van de
“Deutsche Demokratische Republik” en
een plakkaat met de waarschuwing
“you are leaving the American sector” her-
inneren eraan dat hier ooit de grens
tussen Oost- en West-Berlijn heeft
gelopen.

Na een wandeling langsheen de
“Gendarmenmarkt”, het
“Museuminsel”, het standbeeld van
Marx en Engels, de “Fernsehturm”,

de Neptunus-fontein, en de
“Humboldt-Universität” worden we
verwacht op de Belgische ambassa-
de, waar we worden ontvangen door
de vertegenwoordiger van de
Vlaamse Regering.

Dag 3: zaterdag 4 juni 2011

Op de derde en laatste dag van ons
bezoek staat er een gegidste rond-
leiding met als titel “Het Derde Rijk
in Berlijn” op het programma.

De rondleiding begint in het U-
Bahnhof “Mohrenstrasse”. De gids
vraagt ons uitdrukkelijk om goed te
kijken naar het rode marmer waar-
mee de wanden van het station zijn
afgezet. Later tijdens de rondleiding
zal blijken dat dit marmer afkomstig
is uit de nieuwe Rijkskanselarij die
Hitler door Speer liet oprichten.

Ten tijde van het Derde Rijk was de
“Wilhelmstrasse” de belangrijkste
straat van Berlijn. Iedereen die in
die dagen een post van enig belang
bekleedde, had een kantoor in de
Wilhelmstrasse. Het ministerie van
propaganda, dat door Joseph
Goebbels werd geleid, bevond zich
evenwel in een zijstraat van de
Wilhelmstrasse. Het kon natuurlijk
niet zijn dat dit ministerie geen
adres aan de Wilhelmstrasse zou
hebben en dus werd de zijstraat
eveneens tot Wilhelmstrasse omge-
doopt. Dit is de reden waarom men

tot op de dag van vandaag in Berlijn
een kruispunt aantreft waar zowel
de hoofdstraat als de zijstraat de
naam Wilhelmstrasse dragen.

De tocht voert ons uiteindelijk naar
de plaats waar de bunker van Hitler
gevestigd is geweest. De gids vertelt
ons dat men er, ondanks herhaalde
pogingen, nooit in geslaagd is om
de bunker te vernietigen.
Uiteindelijk werd de bunker met
grond volgestort en werden er
bovenop de bunker appartements-
gebouwen opgericht. Thans herin-
nert enkel een informatiebord nog
aan het feit dat de bunker van Hitler
zich hier bevindt.

De rondleiding over “Het Derde Rijk
in Berlijn” eindigt bij de tentoon-
stelling “Topographie des Terrors”,
een tentoonstelling over de wanda-
den van het naziregime. Naast de
tentoonstellingsruimte bevindt zich
het laatste overeind gebleven stuk
van de Berlijnse muur.

Na de middag is iedereen vrij om
Berlijn verder te verkennen. Een
fietstocht langsheen de
Brandenburger Tor, de Tiergarten,
het Schlosspark Bellevue en de
Spree zijn zeker aan te raden.
Trouwens, langsheen de Spree
bevindt er zich een heus zandstrand
met strandbar.

De dag nadien moeten we zeer
vroeg opstaan want de terugvlucht
naar Brussel vertrekt al om twintig
voor zeven in de ochtend …

het poelaertplein



Woord van de JABkes
eachte confraters,

Als nieuw verkozen verte-
genwoordiger van de stagiairs en
voorzitter van de VZW Jong
Advocaten Brussel, Kring Der
Stagiairs (JABkes) is het een genoe-
gen de leden van de balie, en in het
bijzonder de stagiairs, te mogen
begroeten. 

In dit welkomstwoord wil ik me dan
ook speciaal richten tot de nieuwe
stagiairs en even stilstaan bij de for-
maliteiten die zij na de eedaflegging
dienen te regelen, de beroepsoplei-
ding op zich en hun medewerking
bij het Bureau voor Juridische
Bijstand (BJB).1

In tegenstelling tot wat men zou ver-
wachten, is men met een stagecon-
tract op zak en de eedaflegging ach-
ter de rug, nog steeds geen advo-
caat-stagiair. Men dient zich name-
lijk eerst nog in te schrijven op de
lijst van de stagiairs. Enkele dagen
na de eedaflegging kan de kandi-
daat-stagiair hiertoe zijn/haar diplo-
ma, waarop nu de eedaflegging is
vermeld, opnieuw afhalen op de
burgerlijke griffie van het Hof van
Beroep. Dit diploma moet vervol-
gens samen met nog een aantal
andere documenten worden neerge-
legd op het secretariaat
(BJB)/Stageschool2 met het oog op
de inschrijving op de lijst van sta-
giairs.3

Binnen 14 dagen vanaf de bekend-
making ad valvas van de aanvragen
tot opname op de lijst van de sta-
giairs, kan elke advocaat die bezwa-
ren heeft tegen een inschrijving,
deze meedelen aan de Stafhouder.
Bezwaren kunnen bijvoorbeeld
betrekking hebben op de persoon
van de kandidaat-stagiair zelf of op
activiteiten die hij/zij uitoefent en
die onverenigbaar zijn met het

beroep van advocaat. 
Deze periode van 14 dagen heeft
belangrijke praktische consequen-
ties. Tijdens deze periode wordt
men nog als kandidaat-stagiair
beschouwd en is het dragen van een
toga verboden: de kandidaat-sta-
giair mag nog niet als advocaat
optreden voor cliënten en mag geen
zaken pleiten. Eens deze periode
voorbij is en men ingeschreven is op
de lijst van de stagiairs, is men pas
volwaardig advocaat, met alle rech-
ten en plichten daaraan verbonden.
Zo geniet men vanaf de inschrijving
op de lijst van de stagiairs van een
aansprakelijkheidsverzekering en is
men automatisch aangesloten bij
de Onderlinge Ziekenkas (Prevoca
document).
Eens ingeschreven op de lijst van
stagiairs, moet de advocaat-stagiair
tijdens zijn/haar eerste jaar stage de
beroepsopleiding volgen die door
de Orde van Vlaamse Balies in
samenwerking met de 7 Vlaamse
stagescholen wordt georganiseerd.
De beroepsopleiding wordt dan
afgerond met examens teneinde het
B.U.B.A. of bekwaamheidsattest tot
het uitoefenen van het beroep van
advocaat te behalen.
De beroepsopleiding bestaat ener-
zijds uit het volgen van 4 algemeen
verplichte vakken die in elke stage-
school op basis van eenzelfde cur-
sus worden aangeboden, nl. deon-
tologie, communicatievaardigheden
(pleidooi – contact met de cliënt –
bemiddeling – onderhandelings-
technieken), burgerlijk procesrecht
en strafprocesrecht en, anderzijds,
uit het volgen van bepaalde speci-
fiek verplichte vakken, nl. vakken die
een bepaalde balie dermate nood-
zakelijk vindt dat zij ze ook verplicht
wenst te stellen voor haar stagiairs.
De Raad van de Nederlandse Orde
van Advocaten bij de Balie te

Brussel (NOAB) besliste zo om de
informatiesessie betreffende het
BJB verplicht te maken voor alle sta-
giairs aan onze balie, evenals het
vak vreemdelingenrecht.
Aanwezigheid in de lessen is ver-
plicht4, dus breng best ook tijdig je
stagemeester op de hoogte van het
feit dat je gedurende deze periode
niet of minder beschikbaar zal zijn.
Elke advocaat-stagiair is ook ver-
plicht deel te nemen aan de koste-
loze juridische bijstand voor min-
vermogenden georganiseerd door
het BJB. Net omdat de behandeling
van “Pro Deo-dossiers” een onder-
deel uitmaakt van de opleiding ter
voorbereiding van de inschrijving op
het tableau, dient iedere advocaat-
stagiair de toevertrouwde Pro Deo-
dossiers persoonlijk te behandelen.
Dit is een deontologische verplich-
ting5.

Naast de dagdagelijkse beroepsbe-
zigheden zorgen de JABkes voor de
nodige ontspanning. De NOAB telt
meer dan 500 stagiairs. Maak dus
zeker in de agenda ook wat tijd vrij
om te verbroederen met medesta-
giairs op één van de activiteiten van

G
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1 Zie ook het “Vademecum voor de stagiairs 2011-2012”.
2 Regentschapsstraat 63, 1000 Brussel (verdieping -1).
3 De documenten die men samen met het diploma dient neer te leggen op het secretariaat van het BJB/Stageschool zijn, een bewijs van goed gedrag en zeden, een bewijs van

nationaliteit, een volledig ingevuld en ondertekend exemplaar van de stageovereenkomst, een bewijs van betaling van het bedrag van 150 euro voor inschrijving op de lijst
van de stagiairs van de NOAB, 4 pasfoto’s, een verzoek tot inschrijving, een gegevensfiche en een Prevocadocument. Deze lijst van documenten en wat meer uitleg zijn ook
terug te vinden via www.baliebrussel.be – Hoe word ik advocaat – Inschrijving op de lijst van stagiairs.

4 Op gemotiveerd verzoek kan de stagiair echter aan de commissie beroepsopleiding vragen om te worden vrijgesteld van het volgen van een algemeen of specifiek verplicht
vak en/of van het afleggen van een examen hierover (artikel 8 reglement betreffende de beroepsopleiding van de OVB).

5 Zie artikel 256 Codex: “Behoudens uitdrukkelijke toelating van zijn sectiehoofd mag een aangestelde advocaat zich in een hem door het Bureau voor Juridische Bijstand toevertrouwde zaak niet door een
confrater laten vervangen.”
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de JABkes. Hier is al een voorsmaak-
je van het JABkes programma voor
dit gerechtelijk jaar: de openingsre-
ceptie naar aanleiding van het begin
van het gerechtelijk jaar, de “dag van
de stagiair”, looptrainingen ter voor-
bereiding van de 20km van Brussel,
meerdere Afterwork party’s en
“JABkes goes Milk Inc” op vrijdag 23
september 2011. Meer informatie
over onze activiteiten volgt nog via
info@jabkes.be, via de website
www.jabkes.be en via de JABkes
groep op Facebook.

Rest er mij niets meer dan alle sta-
giairs – mede in naam van alle
bestuursleden van de JABkes – een
heel leerrijke stage toe te wensen.
Mochten jullie nog vragen of opmer-
kingen hebben, aarzel dan zeker niet
om contact op te nemen.

Met confraternele groeten,

Tineke Van Hoey
Vertegenwoordiger van de stagiairs

bij de Nederlandse Orde van
Advocaten bij de Balie te Brussel

2011-2012

Voorzitter Jong Advocaten Brussel –
Kring der Stagiairs 2011-2012

GSM: 0478 73 28 43
E-mail: tineke.vanhoey@

simontbraun.eu
E-mail: info@jabkes.be
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Hof van Cassatie, 7 juni 2011
P.10.1850.N/1

Wie de rust van de ambtenaren ernstig verstoort,
maakt zich schuldig aan belaging.

1. G.W., beklaagde,
2. N.P.V.D.B., beklaagde,
eisers, …
tegen
1. G.V., burgerlijke partij,
2. J.S., burgerlijke partij,
verweerders, …

1. Rechtspleging voor het Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het
arrest van het hof van beroep te Brussel,
correctionele kamer, van 27 oktober 2010.
De eisers voeren in een memorie die aan
dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag
uitgebracht.
Advocaat-generaal Timperman heeft
geconcludeerd.

II. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen

1. Het arrest verklaart met betrekking tot
het feit A de strafvordering niet ontvanke-
lijk voor wat betreft de periode vanaf 25

december 2007 tot 21 juli 2008.
De tegen die beslissing gerichte cassatie-
beroepen zijn bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk.
…

Vierde middel

11. Het middel voert schending aan van
artikel 442bis Strafwetboek: het arrest
heeft de eisers ten onrechte schuldig ver-
klaard aan belaging; in het kader van een
fiscaal verweer gestelde handelingen en
het in dat verband overmaken van docu-
menten viseren geen bepaald persoon
maar de administratieve overheid als dus-
danig en kunnen dan ook de rust van een
bepaald persoon niet verstoren en bijge-
volg geen belaging uitmaken.
12. Artikel 442bis, eerste lid, Strafwetboek
bestraft het belagen van een persoon ter-
wijl de dader wist of had moeten weten dat
hij door zijn gedrag de rust van die bewus-
te persoon ernstig zou verstoren.
Deze bepaling bestraft aldus hij die door
niet-aflatende of steeds terugkerende
gedragingen, iemands persoonlijke
levenssfeer ernstig aantast door hem op
irritante wijze lastig te gevallen, daar waar
hij dit gevolg van zijn gedrag kende of had
moeten kennen.
13. De omstandigheid dat een burger een
geschil heeft met een overheid sluit niet
uit (dat) hij door zijn gedrag de rust van
personeelsleden van die overheid ernstig

kan verstoren.
Het middel dat uitgaat van een andere
rechtsopvatting, faalt in zoverre naar recht.
14. De rechter oordeelt in feite of de rust
van een bepaald persoon door het gedrag
van de dader ernstig is verstoord. Het Hof
gaat alleen na of de rechter uit de door
hem vastgestelde feiten geen gevolgen
trekt die daarmee geen verband houden of
op grond daarvan niet kunnen worden ver-
antwoord.
15. Het arrest (p. 6) stelt onaantastbaar
vast dat de eisers een voortdurende en
onophoudelijke stroom van verzonnen en
niet-relevante verwijten en beschuldigin-
gen hebben gericht tot en verstuurd aan
de verweerders, tot zelfs naar hun privé-
adres, zowel door middel van elektroni-
sche als gewone of aangetekende post en
zowel in het kader van de fiscale controle-,
aanslag- en bezwaarprocedures als daar-
buiten. Aldus is de beslissing dat hande-
lingen gesteld naar aanleiding van een fis-
caal verweer belaging vormen wanneer de
rust van de betrokken ambtenaren ernstig
wordt verstoord door persoonlijke aanval-
len die de grenzen van een normaal fiscaal
verweer veruit overstijgen en dat de ten-
lastelegging A voor de periode van 7 febru-
ari 2003 tot en met 24 december 2007 las-
tens de eisers bewezen is, naar recht ver-
antwoord.
Het middel kan in zoverre niet worden
aangenomen.

Rechtspraak
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Leo Van den hole
Waterloosesteenweg 412 F
1050 Brussel
Tel: 02 344 18 45
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lvandenhole@praxislaw.eu

Voorzitter

John-John Ackaert
Koningsstraat 71
1000 Brussel
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jackaert@crowell.com

Eerste Ondervoorzitter - opening

Charlotte Verhaeghe
Waterloosesteenweg 412 F
1050 Brussel
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chverhaeghe@praxislaw.eu
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Kim Devoldere
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van Brusselse juristenvan Brusselse juristen
De bevoorrechte partnersDe bevoorrechte partners

ARCHIEVENVERNIETIGING

Tel.: 02 346 44 22
Fax: 02 344 00 86

www.mca-recycling.com

Destruction and Recycling in Total Security

Voorzorgskas
voor advocaten, gerechtsdeurwaarders

en andere zelfstandigen OFP

Solidariteitsfonds
voor advocaten 

en gerechtsdeurwaarders
vzw

Alle talen

Vertalers met specialisatie 
in verscheidene disciplines

Beëdigde vertalingen • Zeer korte termijnen

Waversesteenweg 2041 • 1160 Brussel 
Tel 02 735 55 95 • Fax 02 733 67 28

e-mail : info@aliaslanguages.be
www.aliaslanguages.be

ODENDHAL N.V.
T O T  U W  D I E N S T  S I N D S  1 9 0 1

Klassement & archiever ing

Schri jven & verbeteren

Drukker i j  & stempels

Burot ika & Informatika

Wij verwachten U :

per telefoon : 02 512 13 83
per fax : 02 511 42 93

per mail : info@odendhal.be

of bestel online op :

www.odendhal.be


