het poelaertplein

Verschijnt 5 maal per jaar Afgiftekantoor Turnhout - P 701328

Tweemaandelijks informatieblad • Gerechtelijk jaar 2013 - 2014
20ste Jaargang • Nr 4 MAART-APRIL 2014

van het

Een advocaat die nood heeft
aan cruciale informatie,
kiest logischerwijs voor Jura.

Een advocaat die voor Jura kiest,
vindt onmiddellijk de informatie
die hij nodig heeft en scoort
het ene succes na het andere.

Een advocaat die veel wind vangt,
moet regelmatig ontluchten,
dus laat hij al eens iets vliegen.

Een advocaat die het ene succes
na het andere scoort, wordt een
hoge boom die veel wind vangt.

Een advocaat die regelmatig
iets laat vliegen, krijgt het aan
de stok met zijn buren.

Een advocaat die het aan de stok
krijgt met zijn buren, riskeert
een hoogoplopende burenruzie.

Een collega-advocaat die de
burenruzie tot haar normale
proporties moet herleiden, heeft
nood aan cruciale informatie.

Een advocaat die een
hoogoplopende burenruzie
riskeert, roept de hulp in van
een collega-advocaat.

Een advocaat die nood heeft aan
cruciale juridische informatie,
kiest logischerwijs voor Jura.

Jura, logisch toch.
Scenario van Meester W. Cloet van advocatenkantoor ‘Cloet & Leus’ - Brussel.
Winnaar ‘Jura, logisch toch’-wedstrijd.

Nog één logische stap te gaan:
Onze Jura-experts beantwoorden al uw vragen:
bel 0800 95 177 of mail jura@kluwer.be
De kernpunten van de Jura-logica? Kijk op Â www.kluwer.be/jura-logisch
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Geachte confraters,
De redactie heeft mij bij het maken
van
deze
editie
van
het
Poelaertplein meermaals moeten
geruststellen. Nee, de cover zou
geen gedwongen vervroegd aftreden
van de voorzitter van het Vlaams
Pleitgenootschap veroorzaken en
was wel degelijk verantwoord, al was
het maar in naam van de kunst. Op
de website van the Humping Pact staat
bij de coverfoto het volgende onderschrift: “exploring the potency of abandoned, disused, failed, and otherwise dysfunctional places in Brussels.” En zo maken
we naadloos de link naar de kwestieuze staat van ons Justitiepaleis.
Onze redactie ging grasduinen in de
archieven en bundelde een aantal
van haar bevindingen verderop in
deze editie; een kroniek van een lijdensweg.
De redactie kon zowel de voorzitter
van de Orde van Vlaamse Balies, Mr
Edgar Boydens, als de minister van
Justitie,
mevrouw
Annemie
Turtelboom, strikken voor een interview. Ik nodig u uit beide boeiende
artikels te lezen. Eén van de vragen
aan de minister betrof de veiligheid
van het Brusselse Justitiepaleis en
het gegeven dat er een definitieve
scanstraat aan de hoofdingang van
het Justitiepaleis komt. Een lovenswaardig initiatief, zeker net voor de
verkiezingen, alleen heeft dit als
gevolg dat het lokaal waar het VPG
reeds jaren gevestigd is, op heel
korte termijn zal verdwijnen. Wie in
de wandelgangen altijd heeft
gehoord dat er nog tientallen ruimtes in het Justitiepaleis leeg en
onbenut zouden staan, heeft het
mis. Het VPG krijgt namelijk keer op
keer te horen dat er geen plaats
meer is in de overvolle herberg…
Onze zoektocht gaat dus verder en
we blijven hopen op een goede uitkomst.
Een
nacht
in
het
Justitiepaleis brengt misschien verheldering.
Intussen vordert het gerechtelijk
jaar gestaag, waarbij op datum van

het ter perse gaan van dit tijdschrift
nog steeds gewacht wordt op een
uitspraak van het Grondwettelijk
Hof over de wet van 19 juli 2012
betreffende de hervorming van het
gerechtelijk
arrondissement
Brussel.
Verder maakt het VPG zich op voor
haar jaarlijkse studiedag. Deze gaat
door op 9 mei 2014 en handelt over
zakelijke zekerheden en verbintenisrechtelijke alternatieven. Confrater
Walter Jacob licht alvast een tipje
van de sluier in zijn bijdrage over de
nieuwe pandwet. Wij hopen uiteraard u op deze studiedag in groten
getale te mogen begroeten.
Tot slot blik ik met tevredenheid
terug op een geslaagde pleitwedstrijd. Graag feliciteer ik niet alleen
de laureaten, maar tevens alle deelnemers aan deze pleitwedstrijd. Het
waren één voor één boeiende en
sterke staaltjes van pleitkunst. Doe
zo voort! Van harte dank ook aan de
enthousiaste en talrijke supporters,
aan de juryleden en aan bestuursleden Liesbeth, Géraldine en Kiran
voor de meer dan geslaagde organisatie.
Veel leesplezier!
Met confraternele groeten,
Tamar Van Colenberghe
Voorzitter van het Vlaams
Pleitgenootschap bij de Balie te
Brussel 2013-2014
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U heeft

RECHT

op een bank die
gespecialiseerd is in
juridische beroepen.

Ontdek hoe wij uw professionele bankzaken
vereenvoudigen met de ING Privalis-diensten.
U bent op zoek naar een financiële partner
voor uw beroepsactiviteit? Vertrouw dan
op de ING Privalis Services adviseurs. Want
zij zijn als geen ander gespecialiseerd in
bankdiensten en verzekeringen op maat van
juridische beroepen. Kom gerust langs bij één

van onze agentschappen in de verschillende
justitiepaleizen of een ander ING-kantoor.
Of maak rechtstreeks een afspraak met een
ING Privalis Services adviseur via ing.be/business

ing.be/business

De ING Privalis-diensten zijn voorbehouden aan advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Aanbod onder voorbehoud van aanvaarding door ING
België en van wederzijds akkoord. De voorwaarden en modaliteiten van de ING-producten en -diensten (reglementen, tarieven en renten, productﬁches
en alle bijkomende informatie) zijn verkrijgbaar in alle ING-kantoren, op www.ing.be of telefonisch op het nummer 02 464 61 01.
ING België nv – Bank – Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – Btw: BE 0403.200.393 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789.
Verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Verantwoordelijk uitgever: Inge Ampe – Sint-Michielswarande 60,
B-1040 Brussel, België – © Editing Team & Graphic Studio – Marketing ING Belgium – 7081795N – 03/14
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Agenda
VPG STUDIEDAGEN
Donderdag 27 maart 2014 - Actualia grensoverschrijdende geschillenbeslechting, arbitrage en collectieve
vorderingen

Derijcke. De inschrijvingsprijs voor deze studienamiddag
bedraagt 60 euro voor leden en 80 euro voor niet-leden. Er
werden vier juridische punten toegekend.

Globalisering is in de loop der jaren ongetwijfeld ook uw
praktijk binnengeslopen. Bij nazicht van een overeenkomst
of bij het inleiden van een gerechtelijke procedure dient
steeds meer de vraag gesteld te worden welk recht van toepassing is en welke rechtbank(en) bevoegd zijn om van de
desbetreffende vorderingen kennis te nemen. Bovendien
duiken in steeds meer contracten arbitrageovereenkomsten op, dan wel stellen partijen de vraag of er - om een
verscheidenheid aan redenen - geen valabel alternatief
voor een gerechtelijke procedure bestaat. En wat te doen
als er op een dag een veelvoud aan eisende partijen voor
uw kantoordeur staat die allen door eenzelfde partij werden benadeeld?
Ook de wetgever heeft deze evoluties onderkend en recent
een aantal initiatieven, dan wel updates in elk van deze
materies genomen. Deze studienamiddag bundelt al deze
onderwerpen, die door specialisten ter zake worden toegelicht. De sprekers zijn Mr. Bart Volders, Maud Piers, Mr.
Vanessa Foncke, Mr. Sébastien Champagne en Mr. Werner

Vrijdag 9 mei 2014 - Zakelijke zekerheden en verbintenisrechtelijke alternatieven
Een gespecialiseerd panel van ervaren rechtspractici zal de
verschillende facetten van de nieuwe wet betreffende zakelijke zekerheden op roerende goederen grondig toelichten
en evalueren. In een tweede luik van de studiedag zal door
het panel verder uitvoerig aandacht worden besteed aan
de positie, recente evoluties en actuele knelpunten van het
Belgische zekerhedenrecht binnen de ruimere context van
de vennootschapsrechtelijke, bancaire en grensoverschrijdende rechtspraktijk. Het tijdstip van deze studiedag biedt
tevens een uitgelezen kans om een stand van zaken te
maken rond de nog te verschijnen uitvoeringsbesluiten
betreffende de nieuwe wetgeving.
De inschrijvingsprijs voor deze studiedag is 175 euro voor
leden en 215 euro voor niet-leden. Er werden zes juridische
punten toegekend.

RECYCLAGEMIDDAGEN
Dinsdag 29 april 2014 - “Fiscaal adviseur, een risicoberoep? Over de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de fiscale adviseur”

gevende initiatieven blijkt daarenboven dat de rol van fiscale adviseurs steeds vaker op de korrel wordt genomen en
dat hieraan zowel burgerrechtelijke, tuchtrechtelijke als
strafrechtelijke sancties worden verbonden.
Tijdens deze recyclagemiddag zullen Mr. Visschers en Mr.
Lippens de laatste tendensen aankaarten met betrekking
tot de aansprakelijkheid van de advocaat (- fiscalist).

Er kan vandaag de dag niet anders dan vastgesteld worden
dat de fiscale wetgeving bijzonder complex wordt en
onderhevig is aan veelvuldige wijzigingen. Uit recente wet-

CULTUUR
Dinsdag 15 april 2014, 20u00 - “Spijtig, spijtig, spijtig”
door Wim Helsen (KVS BOL)

Met de tentoonstelling « het neo-impressionistische portret » brengt het ING Cultuurcentrum een facet van het
pointillisme, dat nooit eerder op een dergelijke manier
benaderd werd, wat leidt tot een verrassende en boeiende
tentoonstelling. We bezoeken de tentoonstelling met een
gids.

“Heerlijke humor: absurd, maar in de vertolking van complexe menselijke gedachten nooit vrijblijvend”- cobra.be
“Topvoorstelling… Meesterlijk ment Helsen de massa.
Dwingt hij tot lezen. Ontcijferen. Zoeken. Zijn dictie imponeert, zijn taal flitst, zijn lijf vat koorts. Alsof er om ‘s mans
geest geen sluitspier knelt. Helsen treft, Helsen troost.
Helsen, meer nog, kolkt.” - De Morgen

Woensdag 14 mei 2014, 20u00 - “MacBeth” door Brett
Bailey (KVS BOL)
In deze hedendaagse bewerking van Verdi’s Opera Macbeth
brengt de Zuid-Afrikaanse theatermaker Brett Bailey een
verhaal over begeerte, corruptie en dubieuze transacties, te
midden van oorlogen en gewetenloze uitbuiting.

Woensdag 23 april 2014 - “To the point – Het neoimpressionistische
portret,
1886-1904”
(ING
Cultuurcentrum)

U vindt meer informatie over onze activiteiten op de website: www.vlaamspleitgenootschap.be
Vind het Vlaams Pleitgenootschap op

en

!
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De nieuwe pandwet

in hoofdlijnen
Walter Jacob

D

eze bijdrage vormt een beknopte
en gedeeltelijke inleiding tot de
thematiek van de studiedag van
het Vlaams Pleitgenootschap omtrent zakelijke zekerheden en verbintenisrechtelijke alternatieven, welke plaatsvindt te Brussel op 9
mei 2014.
Hoewel het zekerhedenrecht vanuit
zijn aard en maatschappelijke functie
bij uitstek baat heeft bij een zo groot
mogelijke stabiliteit en continuïteit,
blijkt een grondige hervorming van
het wettelijk kader om verschillende
redenen welgekomen. De dagelijkse
rechtspraktijk leert immers dat de
bestaande wetgeving in zijn actuele
stand een aantal vormelijke en
inhoudelijke onvolkomenheden vertoont en niet meer bij de tijd is.1
Het is tegen deze achtergrond dat de
Belgische wetgever recent heeft ingestemd met een grondige hervorming
van het wettelijk kader van de zakelijke zekerheden op roerende goederen,
welke zijn beslag heeft gekregen in de
(procedurele) wet van 24 juni 20132
en in de wet van 11 juli 20133. Deze
laatste wet introduceert de nieuwe
titel XVII in het burgerlijk wetboek
getiteld “zakelijke zekerheden op roerende goederen” (hierna de
“Pandwet”).
Het opzet van deze bijdrage bestaat
erin een beknopte en praktische synthese te bieden van de voornaamste
elementen van de hervorming. Een
exhaustieve bespreking van de nieuwe Pandwet valt buiten het bestek
van deze uiteenzetting.

Naar een bezitloos pandrecht op
roerende goederen
Het Belgische zekerhedenrecht
poneerde met betrekking tot roerende goederen de buitenbezitstelling
van het verpande goed als een constitutief element van de pandvestiging.
De wenselijkheid van deze vereiste en

de concrete invulling ervan vormde in
het verleden reeds meermaals het
voorwerp van discussie.
De Pandwet bevestigt thans dat het
pandrecht tot stand komt door de
overeenkomst tussen pandgever en
pandhouder (art. 2), behoudens wanneer de pandgever een consument is,
in welk geval een geschrift vereist
blijft om een geldig pand te creëren.
Deze nieuwe benadering biedt
onmiskenbaar een voordeel voor de
pandgever, die de mogelijkheid heeft
om de in pand gegeven goederen te
blijven aanwenden om zijn normale
activiteiten voort te zetten.
Hierbij dient volledigheidshalve te
worden opgemerkt dat naast het
bezitloze pand ook de mogelijkheid
van een “klassiek” vuistpand met buitenbezitstelling behouden blijft (art.
44 e.v.).
Creatie van een nationaal pandregister
Teneinde de eliminatie van de buitenbezitsstelling te ondervangen, zal
het (bezitloze) pandrecht voortaan
geregistreerd worden in een nationaal pandregister, dat zal worden
beheerd door de dienst hypotheken
van de algemene administratie van
de patrimoniumdocumentatie van de
FOD Financiën. Het pandregister zal
de vorm aannemen van een geïnformatiseerde databank, welke online te
raadplegen valt. De registratie van
het pand, welke geldig is voor een
(hernieuwbare) termijn van 10 jaar
(art. 35), vereist de vermelding van
een reeks wettelijk bepaalde gegevens, met name de identiteit van
pandhouder (of diens vertegenwoordiger) en pandgever, de door het
pandrecht bezwaarde goederen, de
gewaarborgde schuldvorderingen,
het maximaal bedrag tot beloop
waarvan de schuldvorderingen

gewaarborgd zijn en de verklaring van
de pandhouder dat hij aansprakelijk
is voor iedere schade ten gevolge van
de invoering van onjuiste gegevens
(art. 30).
Het register zal te raadplegen zijn
door de pandgever en de pandhouder, evenals door een bij K.B. vast te
stellen aantal categorieën van personen. Hierbij kan onder meer gedacht
worden aan gerechtsdeurwaarders,
notarissen en advocaten. Ook andere
elementen met betrekking tot de concrete werking van het pandregister
wachten thans nog op verdere uitvoeringsbesluiten.
Erkenning van de figuur van de
zekerheidstrust
Vanuit de bancaire financieringspraktijk is de noodzaak gegroeid om een
zekerheid te kunnen houden voor
rekening van een ander (doorgaans
een groep kredietverleners), waarbij
de begunstigen ten aanzien van de
pandgever geldig vertegenwoordigd
worden door één partij, de zogenaamde “zekerheidsagent” (gebruikelijk ook wel security agent of security trustee genoemd). De figuur van de zekerheidsagent vond eerder reeds ingang
in het Belgisch recht via artikel 5 van
de Wet Financiële Zekerheden4, doch
enkel voor de zekerheidsovereenkomsten binnen het toepassingsgebied
van deze laatstgenoemde wet. De
Pandwet bevestigt nu op algemene
wijze dat pandovereenkomsten met
betrekking tot roerende goederen die

1 De memorie van toelichting bij de nieuwe Pandwet verschaft een bevattelijk overzicht van de voornaamste pijnpunten en achtergronden bij de hervorming (Parl. St. Kamer 201213, 2463/001, p. 7-12).
2 Wet tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de zakelijke zekerheden op roerende goederen, B.S. 2 augustus 2013.
3 Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake, B.S. 2 augustus 2013.
4 Wet van 15 December 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot
financiële instrumenten.
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worden gesloten door een vertegenwoordiger voor rekening van één of
meer begunstigden geldig en tegenwerpelijk zijn aan derden wanneer de
identiteit van de begunstigden kan
worden vastgesteld. Deze vertegenwoordiger kan alle rechten uitoefenen die normaal toekomen aan de
pandhouder en zal, behoudens
andersluidende overeenkomst, hoofdelijk aansprakelijk zijn met de
begunstigde(n) (art. 3).
Nieuwe regels inzake uitwinning
Op het procedurele vlak voorziet de
Pandwet ten aanzien van de pandgever niet-consument in een vereenvoudigde uitwinningsprocedure met
beperkte rechterlijke tussenkomst.
Ingeval van niet-betaling door de
schuldeiser wordt het voor de pandhoudende schuldeiser mogelijk om
over het bezwaarde goed te beschikken mits een voorafgaande kennisgeving met een wachttermijn van in
beginsel 10 dagen (art. 48).
Uitwinning dient steeds te gebeuren
te goeder trouw en op een economisch verantwoorde wijze (art. 47).
Voorafgaande rechterlijke tussenkomst van de beslagrechter is mogelijk op verzoekschrift van de pandhouder, pandgever of een belanghebbende derde. Verder bestaat ook de
mogelijkheid voor een rechterlijke
controle a posteriori omtrent de wijze
van uitwinning en de aanwending van
de opbrengst (art. 54). Tot slot voorziet de Pandwet ook in de mogelijkheid van toe-eigening van de goederen door de pandhouder, mits
akkoord tussen partijen (art. 53).
Ook op dit punt kent de Pandwet een
bijkomende bescherming voor de
pandgever-consument.
Algemene regeling van het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht
Kort samengevat voorziet de Pandwet
tevens in een algemene regeling van

bovengenoemde rechtsfiguren. Het
eigendomsvoorbehoud, waarvoor tot
op heden enkel een wettelijke regeling was getroffen in faillissementsrecht, wordt overgeheveld naar het
burgerlijk wetboek. Roerende goederen die worden verkocht onder een
beding van eigendomsvoorbehoud
tot volledige betaling van de prijs,
kunnen worden teruggevorderd wanneer de koper in gebreke blijft de
koopprijs te betalen voor zover dit
schriftelijk is opgesteld uiterlijk op
het ogenblik van de levering van het
goed (art. 69). Ook voor het retentierecht wordt in een algemene regeling
voorzien (art. 72 e.v.)

ment6 bijkomende bescherming
geniet. Zo kan een pandovereenkomst zonder buitenbezitstelling
enkel schriftelijk worden gesloten
(art. 4, 2e lid). De waarde van de verpande goederen mag maximaal het
dubbele bedragen van het door het
pand gewaarborgde bedrag (art. 7, 4e
lid) en de gewaarborgde bijhorigheden zoals de interest, het schadebeding en de kosten van uitwinning
mogen niet groter zijn dan 50 % van
de hoofdsom (art. 12, 2e lid). Ook kan
de pandhouder de goederen van de
consument-pandgever slechts laten
verkopen met voorafgaande rechterlijke tussenkomst (art. 46).

Afschaffing van de specifieke
regels pand handelszaak en landbouwvoorrecht

Overgangsbepalingen en inwerkingtreding

Met de veralgemening van het bezitloze pandrecht verdwijnt ook de
noodzaak van een bijzondere regelgeving rond de verpanding van de handelszaak. De Wet Pand Handelszaak5
biedt, zoals algemeen bekend, de
mogelijkheid tot een universele en
bezitloze verpanding van de handelszaak en vormde als dusdanig in zekere zin een vroege voorloper van het
bezitloos pandrecht. De bestaande
(en in de praktijk soms hinderlijke)
beperking waarbij een handelszaak
enkel verpand kan worden ten gunste
van een EU-kredietinstelling verdwijnt onder de nieuwe Pandwet.
Ook de specifieke regelgeving rond
het landbouwvoorrecht wordt opgeheven.
Afschaffing onderscheid burgerlijk
pand en handelspand, wel afwijkende regels voor consumenten
Een belangrijke bijkomende ontwikkeling betreft de opheffing van het
traditionele (en grotendeels achterhaalde) onderscheid tussen het burgerlijk pand en het handelspand. De
Belgische wetgever opteert voortaan
voor een aantal uitzonderingsregels
waarbinnen de pandgever-consu-

Gelet op de afschaffing van bijzondere wetgeving rond het in pand geven
van de handelszaak, voorziet de
Pandwet in een overgangsregime
voor de bestaande panden handelszaak en de mandaten tot vestiging
ervan. De schuldeiser die voor de
inwerkingtreding van de Pandwet
houder is van een ingeschreven pand
handelszaak, behoudt zijn rang
indien hij binnen 12 maanden na de
inwerkingtreding van de wet een
pandrecht op de bezwaarde goederen
registreert in het nieuwe pandregister. (art. 107, 1e lid Wet van 11 juli
2013). Een gelijkaardige overgangsregeling geldt voor het landbouwvoorrecht (art. 107, 2e lid Wet van 11 juli
2013). De bestaande volmachten tot
vestiging van een pand op de handelszaak of een landbouwvoorrecht
behouden hun uitwerking en strekken
ook tot het sluiten van een pandovereenkomst in het kader van de
Pandwet.
Last but not least blijft ook het precieze tijdstip van inwerkingtreding
van de Pandwet vooralsnog onzeker.
De wet treedt in werking op een bij
K.B. te bepalen datum en uiterlijk op
1 december 2014.

5 Wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen.
6 De Pandwet verwijst in dit verband naar het begrip “consument” in de zin van artikel 2,3° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.
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The Humping Pact
Liesbeth Jansens

N

oem het kunst. Noem het pornografie. Noem het obsceen, provocatief of exhibitionistisch. Noem
het bewustmaking of openbaring. Noem
het flagrante heiligschennis of het meest
innige eerbetoon.

The Humping Pact is het controversiële
project van kunstenaars Diego Agulló en
Dmitry Paranyushkin, waarbij zij mismeesterde en verwaarloosde monumenten,
stille getuigen van een vergane glorie,
nieuw leven inblazen. Op de hun geëigende
manier, willen zij de toeschouwer dwingen
om het gebouw met andere ogen te bekijken.
De ene is filosoof, de andere is econoom.
Naakt en kwetsbaar benaderden zij ons
Justitiepaleis, en zij hebben letterlijk met
haar de liefde bedreven. “De beweging
wordt gemaakt uit liefde”, zeggen ze. Of
zoals Plato stelde in diens Symposium, liefde, of Eros, is niet meer en niet minder dan
een reactie op schoonheid, gedreven door de
drang om schoonheid te bezitten, om
HET POELAERTPLEIN
2013-2014 • Nr 4

p. 8

schoonheid te waarderen. Toch?
De redactie van het Poelaertplein (PP)
sprak met Diego Agulló (DA).
PP: Our editorial staff stumbled
across a surprising picture of two
men literally humping the Brussels
courthouse. Can you tell us what
the Humping Pact is all about?
DA: The Humping Pact is a project
started by Diego Agulló and Dmitry
Paranyushkin, two friends who take
a perverse pleasure in conquering
public spaces and eroticizing reality
through simulation of the sex act.
We first find a location with a lot of
potential and try to express its
essence through the act of humping.
In doing so, we stimulate not only
the environment but also the imagination of our audience as well as
ourselves. It’s important to keep in
mind that this is a simulated act; we

are not actually fucking the buildings. Also, there’s never a climax,
which is important for us, because
it’s about the process, not the result.
So there is also suspense, which is
never brought to any sort of conclusion.
The project started in 2011 during
our residency at PACT Zollverein in
Essen, Germany. Since then, we’ve
brought the project to Berlin,
Copenhagen, Liepaja (Latvia),
Brussels, Dro (Italy), Vienna,
Frankfurt and Gothenburg. The
Berlin pact is coming soon
You can buy a print of the Humping
Pact at the Palace of Justice on our
website, www.humpingpact.com
PP: In general, what are the
public’s reactions to your work?
DA: Let’s just say that the reactions
vary from those who love it to those

het poelaertplein

ject when we learned that the renovation works, which started in 2003,
had been delayed for years due to
the fact that the contractor went out
of business. The ultimate surprise
was when we discovered that homeless people have occupied the main
lobby area. Honestly, we have never
humped a dirtier building, after the
shooting our bodies were black with
dirt.
And, of course, we can t forget to
mention that the building represents the concept of justice, which
opens up an entire discussion, perhaps too broad for this interview,
about the dysfunctional nature of
the European justice system.
PP: Thank you for your time!

who find it offensive.
The way people see the project tells
us a lot about them. Some people
watch for ten seconds, see naked
bodies humping and think they get
it. However, those who watch a bit
longer notice small differences (the
loops, the multiplication of images),
which convey a totally different
message. Finally, if someone
watches for longer and really takes
the time to see it as a means of
communication on the topics we are
raising, they probably get the most
out of it. We’re happy with these different levels of interpretation. If
someone simply finds it provocative
or too “gay”, that’s fine, too. If you
think it addresses the ability of digital media to take over physical
landscapes through the conflation
of time and intent, that’s cool as
well. Some people confuse what we
are doing with art and then start
asking if it’s real art and argue about
it. Perhaps we’ll save them a lot of
time and energy if we say, once
again, that the Humping Pact is not
art; it’s an enterprise.
PP: The list of buildings and sites
you’ve visited is impressive. When
scouting for locations, how did the
Brussels courthouse come to
mind?

DA: Our friend Xavier, who was helping us in Brussels, proposed the
building, mentioning that it has
been under renovation for years but
the work is still nowhere near finished. You can see the building from
many places in the city, covered
with scaffolding, which was a sign
for us. Then we started researching
the building and its history and the
current controversy surrounding its
renovation, and everything came
together.

Meer informatie over dit project vindt u op
www.humpingpact.com.

Het Aanvullend Pensioen
speciaal voor U

PP: We understand that there are
only two men in the picture. How
exactly were you able to make this
beautiful collage, especially considering how many people visit
the building on a daily basis?
DA: We filmed and took pictures
during 30 minutes at 6 in the morning when only homeless people
are sleeping there, with theirs dogs.
PP: The Brussels courthouse is
still in active use, yet you describe
it as a “dysfunctional” building. In
which sense?

Voorzorgskas
voor advocaten, gerechtsdeurwaarders
en andere zelfstandigen OFP

DA: The word “dysfunctional”
should not be interpreted literally.
We first thought about the courthouse in connection with our pro-

Gulden Vlieslaan 64 • 1060 Brussel
Tel. : 02 534 42 42 • Fax : 02 534 43 43
info@vkag.be • www.vkag.be
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Het Justitiepaleis:

een
stand
van
zaken
Kroniek van een lijdensweg

G

eschiedenis van de verbouwingswerken

De processie van Echternach. Een
plechtige maar absurde optocht. Een
stap voorwaarts, twee stappen naar
achteren.
Medio jaren ’80 werd het gebouw in de
stellingen geplaatst, waarna de eerste
opzoekingen werden gedaan over de
toe te passen restauratiemethoden. In
1992 werd een studie uitgevoerd om te
kunnen overgaan tot beveiligingswerken. De studies voor de restauratie van
het Justitiepaleis zijn begonnen in
1997. In 2001 startte de Regie der
Gebouwen met de restauratie van de
koepel, die werd beëindigd in 2003. In
2007 werd de nieuwe bevloering van
het peristilium voltooid. In 2008 werd
de renovatie van de erekoer beëindigd.
De renovatie van de daken is nog aan
de gang. De restauratie van de onderbouw van de koepel kan worden aangevat na voltooiing van de studie en na
het bekomen van de nodige vergunningen, vermoedelijk in 2014. De renovatiewerken aan de gevels kunnen van
start gaan na voltooiing van de studies
en voorafgaande materiaalonderzoeken, en uiteraard na het bekomen van
de nodige vergunningen, vermoedelijk
in 2016.
Reeds generaties lang staat het
Justitiepaleis in de steigers. De meerderheid van de advocaten aan onze
Brusselse balie heeft het nooit anders
geweten.
Sterker nog, het Justitiepaleis staat al
zo lang in de stellingen dat zelfs de
stellingen aan vernieuwing toe zijn.

Liesbeth Jansens

Stichting Poelaert
Om deze verloedering tegen te gaan en
de Regering tot actie aan te zetten,
heeft de Balie van Brussel (onder leiding van de stafhouders Buyle en Van
Gerven, op 26 september 2011, de
Stichting Poelaert opgericht. Volgens
haar statuten heeft deze stichting van
openbaar nut als opdracht "toe te zien
op een eerbiediging van de bestemming van het Brusselse Justitiepaleis
in overeenstemming met de oorspronkelijke bestemming en de visie dat in
het belang van de rechtsonderhorige
het gerecht en alle gerechtelijke diensten in onderlinge coördinatie moeten
worden samengebracht op één plaats
in Brussel, in het Justitiepaleis en de
gebouwen rond het Poelaertplein (de
Poelaert Campus)".
De Stichting Poelaert heeft in 2012 de
beleidsprincipes voor een masterplan
voor de Campus Poelaert uitgewerkt.
Het werd opgesteld door architect Jos
Vandenbreeden, in samenwerking met
advocaat Jean-Pierre De Bandt en
architect Francis Metzger (www.baliebrussel.be/nl/.../masterplan-nlJustitiepaleis-en-omtrek.PDF).
Dit
masterplan werd overhandigd aan
Minister van Justitie Annemie
Turtelboom en aan Staatssecretaris
Servais Verherstraeten, bevoegd voor
Institutionele Hervormingen en de
Regie der Gebouwen.
In 2013 werd een nota met een geïntegreerde beheerstructuur voor de
Poelaert Campus voorgesteld waarin
het beheer voor alle gerechtsgebouwen rond het Poelaertplein wordt toevertrouwd aan een publieke vennoot-

schap met een professionele beheerraad. Deze publieke vennootschap kan
met een privépartner een plan voor de
renovatie van het Justitiepaleis uitwerken in overeenstemming met het de
beleidsprincipes voor een masterplan
dat in 2012 werd voorgesteld. Deze
nota werd aan de Regering overhandigd.
De Tand des Tijds
Het Justitiepaleis is een uniek monument en het trotse uithangbord van
onze Brusselse balie. Maar wat hebben
we haar slecht behandeld.
We bevinden ons vandaag in een
impasse: het gebouw is niet onderhouden en instortingsgevaar loert op
diverse plaatsen, de ruimtes zijn niet
langer functioneel en bieden weinig
comfort, de beveiliging laat te wensen
over, … Eerder dan te werken naar een
totaaloplossing, werd er steevast
geopteerd voor ad hoc oplossingen en
de verplaatsing van diverse griffies en
rechtbanken naar omliggende gebouwen.
De reden hiertoe? Die is zonder twijfel
tweeledig. In eerste instantie ontbeert
men politieke visie en daadkracht. Een
globale aanpak vergt een politieke
moed en een inzet die een ambtstermijn overschrijdt. In tweede instantie
is er de vraag naar de budgettaire
impact van de herinrichting van het
Justitiepaleis. Fondsen die in het verle-
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matiek inzake de beveiliging van de
correctionele keten. De diensten van
de rechtbank van eerste aanleg, het
hof van beroep en het parket-generaal
zullen elders onderdak moeten vinden. De beveiliging van deze diensten
zou volgens de staatssecretaris voor
de Regie der Gebouwen en duurzame
ontwikkeling, de heer Servais
Verherstraeten, onmogelijk zijn, vanwege de kostprijs, de technische
onhaalbaarheid en de beschadiging
van het gebouw al monument. De
diensten zouden wel ondergebracht
worden in de nabije omgeving van het
Justitiepaleis.

den werden vrijgemaakt, werden en
cours de route geruisloos toebedeeld
aan andere projecten. En laten we wel
wezen, het totale kostplaatje van de
herinrichting, beveiliging en renovatie
is enorm, maar waarschijnlijk niet
zoveel meer dan wat reeds werd
besteed aan de justitiepaleizen in
Antwerpen en Gent. Hoe dan ook zal
de kost blijven stijgen als er niet wordt
ingegrepen. Er moet gewerkt worden
aan een meerjarenplan voor de financiering van dit project.
Actie dringt zich op. Zoals ook de
Stichting Poelaert vooropstelt, heeft
de toekomst van justitie in Brussel
nochtans alle baat bij een concentratie
van alle Brusselse rechtscolleges en
andere justitiële diensten op één en
dezelfde plaats, waar de rechtzoekende
een oplossing kan vinden voor zijn juridische moeilijkheden. Een geïntegreerde en gecoördineerde aanpak is
vereist.
Masterplan 2013
De federale Ministerraad heeft op 7
februari 2013 het Masterplan voor het
Justitiepaleis goedgekeurd. In principe
wordt er vooropgesteld om de justitiële functie van het Justitiepaleis te kunnen behouden. Een aantal gerechtelijke diensten zullen in het paleis kunnen
blijven, een aantal worden opnieuw
naar het paleis verplaatst. Maar er zal

ook ruimte zijn voor een andere invulling.
Samengevat zullen het Hof van
Cassatie, het parket van Cassatie, het
hof van Assisen en de balie in het
Justitiepaleis blijven. Het college van
procureurs-generaal, twee vredegerechten en de politierechtbank zullen
opnieuw in het Justitiepaleis worden
ondergebracht.
De correctionele diensten daarentegen zouden elders worden ondergebracht, gelet op de complexe proble-

Door de herorganisatie van de justitiële diensten zou er extra ruimte vrijkomen, waar een andere invulling mogelijk is, dit voor een oppervlakte van
maar liefst 44.969,27 m². Het idee om
culturele, toeristische en commerciële
dienstverlening onder te brengen in
het Justitiepaleis werd ondertussen
van de hand gewezen..
Een werk van lange adem
De concrete uitwerking van deze wilde
plannen laat voorlopig (?) verder op
zich wachten. Minstens is het duidelijk
dat de restauratie en veiligheidswerkzaamheden een werk van lange adem
worden. Op 28 februari 2014 keurde de

Wie was Lycurgus?
Lycurgus heeft de wet geschonken aan
Sparta. Hij slaagde er in om de
Spartaanse gemeenschap te hervormen
in een voornamelijk militair gericht
beleid, in overeenstemming met de
Orakel van Apollo te Delphi. Al zijn hervormingen waren gericht op de drie
Spartaanse deugden: gelijkheid (onder
burgers), militaire fitheid en starheid.
Zijn leven is evenwel een ondoordringbaar duister web van mythen en legenden.
Moderne academici stellen zelfs dat
Lycurgus nooit heeft bestaan. Eerder zou
hij een fantasiefiguur zijn aan wie alle
wetten toegeschreven werden die in de loop van verscheidene eeuwen tot
stand kwamen.
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Het Justitiepaleis: een stand van zaken

Ministerraad het voorstel goed van de
Regie der Gebouwen om een onderhandelingsprocedure voor een promotieopdracht op te starten, evenals een
procedure tot aanstelling van een studiebureau voor de inrichtings- en
renovatiewerken.
Op korte termijn zullen er in het
gebouw alleszins beveiligingswerken
uitgevoerd worden, denken men aan
het installeren van de scanstraten en
de camerabewaking. Op middellange
termijn wordt gewerkt aan het installeren van vier afgescheiden circuits voor
de correctionele rechtbanken.
Yes we (s)can
Recente
incidenten
in
het
Justitiepaleis hebben het debat over
de veiligheid van het Justitiepaleis
opnieuw aangezwengeld. Hoewel er
reeds concrete plannen waren over de
installatie van de scanstraten, lijkt het
ondertussen duidelijk dat we deze dit
gerechtelijk jaar nog mogen verwachten. Vanaf mei starten de werken. In
een eerste fase worden de loketten in
het Justitiepaleis afgebroken. Er zullen metaaldetectoren worden geïnstalleerd. Het is onduidelijk of de vereiste vergunningen reeds werden
bekomen.
Onder meer het lokaal van het Vlaams
Pleitgenootschap zal moeten ontruimd worden ten voordele van de
scanstraten.
Kosten op het sterfhuis, zo lijkt het wel,
nu het alleszins niet de bedoeling is
dat de correctionele rechtbanken in
het Justitiepaleis zullen gevestigd blijven.
Het nut van deze scanstraten kan in
vraag worden gesteld. Enerzijds kan
niet in twijfel worden getrokken dat de
veiligheid van magistraten en griffiepersoneel absolute prioriteit verdient.
Anderzijds stelt zich de vraag of een
scanstraat in het Justitiepaleis hiertoe
een adequate oplossing is. Diverse
bedenkingen dringen zich op.
Het lijkt verkeerd om de focus alleen te
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leggen op de rechtbanken gevestigd in
het Justitiepaleis, terwijl vredegerechten, de rechtbank van koophandel, de
rechtbank van eerste aanleg open deur
houden. Niet enkel de correctionele
diensten hebben te kampen met veiligheidsproblemen. Verwijzen naar het
aberrante voorval in 2010, waarbij een
vrederechter en haar griffier na een
gruwelijke schietpartij het leven lieten,
lijkt haast overbodig.
Daarnaast stelt zich de vraag in hoeverre een maatschappij zich kan
beschermen, zonder daarbij in disproportionele maatregelen te vervallen.
Doemscenario’s van post 9/11 luchthavenbeveiligingsmaatregelen ontspruiten spontaan aan mijn verbeelding.
Zal men bij de organisatie van deze
scanstraten oog hebben voor de praktische bekommernissen van advocaten? Zullen wij ons andermaal geconfronteerd zien met ellenlange wachtrijen? Wie met een volle zittingsagenda
richting Poelaertplein vertrekt mag zich
aan het nodige oponthoud verwachten. De toenemende efficiëntiedruk die
ook de advocatuur ervaart mag nochtans niet terzijde worden geschoven.
Het ontwerp van de scanstraat voorzag
in een aparte ingang voor bezoekers en
personeel, waarbij advocaten initieel
als bezoekers werden overwogen. Dit
wordt ondertussen heroverwogen.

We kunnen alleen maar hopen dat de
overheid de dialoog met de verschillende actoren in alle openheid aangaat
en dat de redelijkheid (met oog voor
de dagdagelijkse praktijk) primeert.
Een efficiënte ruimte-indeling
Een aantal rechtbanken en justitiële
diensten blijven in het Justitiepaleis,
een deel ervan wordt elders ondergebracht. Maar kan de overheid wel
garanderen dat zij de diverse justitiële
agenten rond het Justitiepaleis kan
blijven groeperen? Beschikt zij over
voldoende huur- en investeringsgebouwen? Wordt, in de vooropgestelde
indeling, het Justitiepaleis wel optimaal benut?
Naar aanleiding van het recente veiligheidsincident, werd door de Ministerraad beslist op 28 februari jl. dat de
rechtbank van eerste aanleg op zoek
moet naar een nieuwe locatie. Ook de
strafuitvoeringsrechtbank, het hof van
beroep, het parket-generaal en de
dienst overtuigingsstukken verhuizen
mee. Het nieuwe gebouw moet binnen
een straal van 500 meter van het
Justitiepaleis liggen, met aparte ingangen voor personeel, publiek en verdachten. Het is nog zeer de vraag welke
oplossing er uit de bus zal komen en
welke timing er vooropgesteld wordt.

het poelaertplein

Stilstand is achteruitgang.
Samen met u, kijken wij de verdere
ontwikkelingen tegemoet. In het bijzonder hopen wij dat er verdere vooruitgang zal worden geboekt binnen
een aanzienlijk korte termijn. Dit project vergt een hernieuwde dynamiek en
een doorbraak, na jaren van stotteren
en treuzelen, dringt zich op.
Zoals door zovelen wordt geopperd,

dienen de renovatiewerken aan het
Justitiepaleis gepaard te gaan met een
structureel financieringsplan, zowel wat
betreft de werken zelf als het permanente onderhoud nadien. De indeling
dient logisch en coherent te zijn, met
oog voor de architectuur en het monumentale karakter van het gebouw.
Laten we tot slot niet uit het oog verliezen dat het Justitiepaleis haar justitiële werking hoort te behouden, en

Het Justitiepaleis in twintig weetjes:
1. Het Justitiepaleis is een prachtig bouwwerk in eclectische stijl, gebouwd in de 19e eeuw.
2. De eerste steen werd gelegd op 31 oktober 1866. Het
werd op 15 oktober 1883 in gebruik genomen.
3. De totale kostprijs van het project bedroeg 45 miljoen
Belgische Frank, inclusief meubilair.
4. De bouwopdracht werd toegewezen aan de Belgische
architect en vrijmetselaar Joseph Poelaert (1817-1879).
5. Het Justitiepaleis zou dan ook bulken van de vrijmetselaarssymboliek.
6. Het Justitiepaleis werd gebouwd op de vroegere
Galgenberg, de plaats waar in de middeleeuwen misdadigers werden opgehangen. Het is op die
Galgenberg dat Vesalius, grondlegger van de moderne
anatomie, bij nacht en ontij lijken stal om het menselijk lichaam te bestuderen.
7. Een groot deel van de Marollen moest geruimd worden voor de constructie van het nieuwe Justitiepaleis.
8. Joseph Poelaert liet zich bij de bouw omringen door
Engelstalige werfleiders die hem aanspraken met
“Chief architect”. De bewoners van de Marollen
bedachten hem naar aanleiding hiervan, en kaderend
in hun algeheel ongenoegen over de bouw, met de
spotnaam “Schieven architect”.
9. Victor Horta beschouwde het Justitiepaleis als “cyclopische architectuur ontsproten aan de verbeelding van
een dwerg zonder kennis van de menselijke schaal.”
10. Het gigantische gebouw heeft een totale oppervlakte
van 26.000 m² en was daarmee, op het moment van
de voltooiing ervan, het grootste gebouw van Europa.
Het justitiepaleis is groter dan de Vaticaanse SintPietersbasiliek. Het gebouw heeft 8 binnenplaatsen,
27 grote en 245 kleine zalen of lokalen.
11. Het centrale portiek is gewijd aan de godin Pallas
Athena. Het is de hoofdingang van het paleis. Het
portiek is 39 meter hoog, bijna 18 meter breed, en is
aan beide zijden omgeven door een meer dan 30
meter lang peristilium.
12. De trappen van het peristilium zijn versierd met vier
monumentale beelden, vervaardigd uit wit marmer.
Twee beelden verwijzen naar Griekse figuren, zijnde

dat deze bijzondere invulling de
nadruk verdient. Het Justitiepaleis
moet een portaal blijven voor de rechtzoekende. Het Justitiepaleis moet ook
een thuis blijven voor de advocaat,
met ruimte voor de organisatie van het
balieleven en met een plaats voor het
sociaal karakter van ons beroep. Het
Justitiepaleis is een Brusselse parel en
het kroonjuweel van onze Balie. Laten
we haar koesteren.

Lycurgus, een Spartaans wetgever, en Demosthenes,
redenaar en Atheens staatsman. Twee beelden verwijzen naar de Romeinse Cicero, redenaar en politicus, en de Romeinse Ulpianus, rechtsgeleerde. Bouré
was de beeldhouwer.
13. De indrukwekkende bronzen toegangspoort is een
ontwerp van architect Jacques Van Mansfeld. De
deurvleugels zijn acht meter hoog, elk twee meter
breed, en wegen zo’n 6.000 kilo per deurvleugel.
14. De ‘Salle des pas perdus’ heeft een oppervlakte van
maar liefst 3.600 m². In het midden van de hal tref je
een windroos met zestien stralen.
15. De prachtige zittingszaal van het Hof van Cassatie is
volledig opgetrokken uit Carraramarmer. Een impressionante lambrisering van zwart Wauslortmamer,
groen Marinmarmer, rode en felrozemarmer omhult
de zaal.
16. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog, op 3 september 1944, omstreeks 12u30, stak de Duitse bezetter de koepel in brand waardoor deze korte tijd later
instortte. Brandbommen werden in de kelders van
het paleis tot ontploffing gebracht. Drie jaar later
reeds was de schade volledig hersteld.
17. Het Justitiepaleis is als monument beschermd bij
besluit van de Regering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest van 3 mei 2001. Het komt in
aanmerking om te worden voorgedragen als Unesco
Werelderfgoed.
18. De vier grote bronzen beelden en de gevleugelde griffioen in koperblad, die je vindt op de koepel, symboliseren Kracht, Koninklijke Gratie, Wet en Recht.
19. Het Hof van Cassatie is gericht naar het Oosten
omdat daar de zon opkomt, symbool van licht en
wijsheid. Het Hof van Assisen is gericht naar het
Westen omdat daar de zon ondergaat, en de dood
daar dus aanwezig is.
20. De hoofdingang was oorspronkelijk enkel de ingang
voor magistraten en advocaten. De rechtsonderhorige werd geacht om de ingang aan de kant van de
Miniemenstraat te nemen, alwaar ze na een steile
klim via de monumentale trap “ontzag” zouden voelen voor de “almacht” van Justitie.
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Wit, blauw en zwart

O

Raoul Maria de Puydt

m kleuren te duiden gaan we bij niemand minder dan Kandinsky te rade, namelijk in zijn eerste boek ‘Über
des Geistige in der Kunst’ (1912), hetzelfde jaar verschenen als wanneer Frans Marc de groep ‘Der Blaue
Reiter’ oprichtte.

MAUR – ETIENNE van DOORSLAER

Pater Maur (1925 – 2013), stamt
naast Gilbert Decock (1928 – 2007)
en Walter Leblanc (1912 -1986) uit
de tweede generatie abstracten. Zij
hanteren het wit, vaak ‘kleurloos’
genoemd, onder invloed van de
impressionisten, die geen wit in de
natuur zagen (als het symbool van
een wereld waaruit alle kleuren als
materiële substantie verdwenen

zijn). Deze wereld is hoog boven
ons verheven, geen enkel geluid
dringt er vandaar tot ons door.
Wit werkt op onze psyche als een
absoluut zwijgen. Het is niet het
doodzwijgen. Het is een zwijgen vol
mogelijkheden, vol toekomst, vol
hoop. Vanuit zijn atelier in de abdij
Zevenkerken schildert hij die bood-

schap uit in kleine en grote formaten. Zelden komt een ander kleur
zijn witte coloriet vertekenen. De
vele variaties in zijn doeken spreken
voor zich een mondvolle taal, die
zelfs op zijn hoge leeftijd geen definitief eindpunt vond : het blijvend
zoeken naar de eeuwigheid toe. Is
wit niet altijd mooi ?

GENEVIEVE ASSE
Verleden jaar bracht het Centre
Pompidou te Parijs een retrospectieve van de schilderijen van
Geneviève Asse (° 1923), die deel
uitmaken van een schenking. Sinds
1970 verwerkt deze artieste enkel de
blauwe kleur in haar werk.
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Kandinsky beschreef reeds het
blauw als een typisch hemelse kleur,
die in hoge mate de rust ontwikkelt
en die bij Asse uit het wit is geëvolueerd.
Geneviève Asse schildert uit een

lyristische benadering abstracte
landschappen in ’t blauw van de
zee, waar ze geboren is en zich
vanuit haar Parijse atelier heeft
teruggetrokken. Toch veroorzaakt ze
in de abstractie een bepaalde figuratie door een verticale streep te
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trekken, waardoor de zeespiegel
doorbroken wordt. Die strepen, of
ze smal of iets breder zijn, worden
geborsteld in ’t wit of het blauw,
soms aangevuld met rood : een
lichtbaken in de ruimte. Om dit
mysterie te doorgronden moet bij
elk van haar werken stil gestaan
worden tot de ogen van de bewonderaar doordrongen zijn van volheid van de diep verborgen boodschap in haar werk : dit noemen we
binnendringen in een doek, er deel
van uitmaken, medecreatie zijn. Bij
dergelijk intieme abstractie hoort
de stilte.

PIERRE SOULAGES
Waar Kandinsky zwart beschrijft als
de meest klankloze kleur, als het
dode niets na het uitdoven van de
zon, als een eeuwig zwijgen zonder
hoop of toekomst, houdt Pierre
Soulages (° 1919) een andere redenering eropna in zijn immense doeken, die een absolute abstractie
uitstralen, wars van elke figuratie :
“Al schilderend werd ik mij ervan

bewust dat ik geen interesse had
voor de expressie afkomstig van een
bestaand voorbeeld, maar wel voor
de eigenschappen van de verf zelf,
die door de verschillen in vorm,
kleur en soort tot leven komen en
een ruimte en licht creëren” stelde
hij.
Zijn doeken spreken tot ons met

brede donkere kleurvlakken op lichte fond, ongekunseld, maar sterk
gevoelig, wars van de geometrische
vormen van Mondriaan.
Z i j n
post-war-abstractie draagt geen
titel, maar stelt ons een poëtische
persoonlijkheid tentoon, wiens
geboortestad Rodez een groots
museum bouwt, dat op 31 mei zijn
deuren opent.
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D

e redactie van het Poelaertplein
werd hartelijk ontvangen in het
prachtige, nieuwe gebouw van de
OVB en sprak met Mr Edgar Boydens,
voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies.

schillende rechtbanken, de bevolkingsdichtheid en het soort zaken
dat behandeld wordt, heeft men
geen rekening gehouden. Niemand
weet echt waarom.

Het Poelaertplein (PP): Mijnheer
de Voorzitter, hoe blikt u terug op de
voorbije legislatuur, en meer in het
bijzonder op de ambtstermijn van
minister van Justitie, Annemie
Turtelboom?

PP: Waaraan ligt dit volgens u?

Edgar Boydens (EB): Bij haar aantreden had mevrouw Turtelboom
drie grote werven: de strafuitvoering, de digitalisering van Justitie en
de hertekening van het gerechtelijk
landschap. Ze heeft zeker en vast
aan alle drie de zaken gewerkt, dat
kan men niet ontkennen.
De belangrijkste van deze drie werven is ongetwijfeld de hertekening
van het gerechtelijk landschap.
Zowel vanuit de magistratuur als
vanuit bepaalde politieke partijen
die deel uitmaken van de federale
regeringscoalitie is er onlangs nog
druk uitgeoefend op de minister om
de hervorming van het gerechtelijk
landschap uit te stellen tot na de
verkiezingen. Toch is mevrouw
Turtelboom sterk genoeg gebleken
om haar wil door te duwen en de
hervorming in werking te laten treden op 1 april 2014.
PP: Bent u tevreden met het bereikte resultaat in de hertekening van
het gerechtelijk landschap?
EB: De verdienste van de hertekening is dat ze bestaat. Toch heb ik
mijn bedenkingen bij het uiteindelijke resultaat. De wetgever heeft
arbitrair bepaald dat het aantal
gerechtelijke arrondissementen in
België van zevenentwintig naar
twaalf daalt, met hier en daar een
uitzondering. Het geografisch criterium [nvdr: gerechtelijke arrondissementen op provinciale leest] is doorslaggevend geweest. Met andere parameters, zoals de werklast van de ver-
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EB: Zoals ik in mijn nieuwjaarsboodschap heb gezegd, is het
tegenwoordig heel moeilijk om na
te gaan waar het democratisch
debat nog wordt gevoerd. De totstandkoming van wetten is de facto
verschoven van de wetgevende naar
de uitvoerende macht. Wetten worden voorbereid op ministeriële kabinetten en nadien ter goedkeuring
voorgelegd aan het parlement.
Bijgevolg weet niemand eigenlijk
nog goed hoe en op basis van welke
parameters een beslissing tot stand
is gekomen.
PP: Welke impact zal de gerechtelijke
hervorming op de balies hebben?
Zijn er al balies bekend die officieel
te kennen hebben gegeven te willen
samensmelten?
EB: Als de wetgever bepaalt dat het
aantal gerechtelijke arrondissementen daalt van zevenentwintig naar
twaalf, zou men normaal denken dat
het aantal balies logischerwijs eveneens daalt van zevenentwintig naar
twaalf. Uit een reflex van zelfbescherming hebben de ordes er echter voor gekozen om alles bij het
oude te laten. Van een samensmelting van balies is er voorlopig nog
geen sprake.
PP: Zal deze situatie praktische
gevolgen hebben?
EB: Natuurlijk zal dit gevolgen hebben. Ik geef een concreet voorbeeld.
In het nieuwe systeem komt er één
rechtbank van koophandel per provincie. De rechtbank van koophandel te Gent is dus bevoegd voor het
hele gerechtelijk arrondissement
Oost-Vlaanderen. De vergadering
van curatoren komt bijgevolg niet

meer samen in Oudenaarde en
Dendermonde. Ik kan me voorstellen dat de voorzitter van de rechtbank van koophandel in Gent vlotter
zal samenwerken of eerder geneigd
zal zijn samen te werken met curatoren die bij de balie van Gent op het
tableau staan. En dat zal natuurlijk
zijn gevolgen hebben voor de curatoren die lid zijn van de balies van
Oudenaarde en Dendermonde.
Hetzelfde geldt voor de curatoren
van Veurne, Kortrijk en Ieper in het
nieuwe gerechtelijk arrondissement
West-Vlaanderen. De NOAB heeft
natuurlijk het voordeel dat er in het
gerechtelijk arrondissement Brussel
qua gebiedsomschrijving niets verandert. De Brusselse advocaten zullen de veranderingen dus minder
voelen dan hun confraters elders in
Vlaanderen.
PP: Welke conclusie trekt u uit deze
onwil tot samensmelten?
EB: Dit toont aan dat wij eigenlijk
als beroepsgroep niet in staat zijn te
zeggen wat wij willen. En dat er voor
ons blijkbaar belangrijker zaken zijn
dan de ordentelijke organisatie van
ons beroep. Ik heb drie jaar geleden
in de algemene vergadering van de
OVB de vraag gesteld of het wenselijk is dat wij ons nog altijd organiseren in gebiedsomschrijvingen van
een dagreis met paard en kar. Wat is
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de meerwaarde van veertien lokale
balies in Vlaanderen? Dat moeten ze
mij eens uitleggen.
PP: Ziet u nog überhaupt een vorm
waaronder de lokale balies kunnen
voortbestaan? Als oud-stafhouder
van de NOAB moet u toch enigszins
begrip kunnen opbrengen voor het
standpunt van de lokale balies.
EB: Als advocaten zijn wij gebonden
door een aantal deontologische
basisbeginselen die ons onderscheiden van bijvoorbeeld de bedrijfsjuristen. Ik denk dan met name aan het
beroepsgeheim en de onafhankelijkheid. De deontologie van de advocaat is de essentie van ons beroep.
De deontologie heeft echter pas nut
als zij ook effectief afgedwongen
wordt. En daar is een functie weggelegd voor lokale ordes. Ik heb begrip
voor het standpunt dat de OVB niet
alleen kan instaan voor de naleving
van de deontologie door de tienduizend Vlaamse advocaten. Dit wil
echter niet zeggen dat het aantal
lokale balies in Vlaanderen op veertien moet blijven liggen.
PP: De relatie tussen de OVB en de
NOAB is er een van “je t’aime, moi
non plus”. Betreurt u dit?
Wij hebben in Brussel nogal eens de
neiging te denken dat in Brussel
alles anders is. Maar alles is niet
anders in Brussel. Een Brussels stafhouder wordt geconfronteerd met
het hele spectrum van de advocatuur, net zoals een voorzitter van de
OVB. Ik zeg altijd aan de confraters
uit Brussel dat wij te veel het contrast opzoeken tussen wat Brussel
beter doet of wat de OVB niet goed
doet. In Brussel houden wij ons veel
te weinig bezig met een engagement
naar de OVB toe. Toen ik stafhouder
was, heb ik altijd gezegd de OVB
zeer belangrijk is. Het is een overkoepelend orgaan, het beheerst de
balie in al haar facetten. Als je vindt
dat je een belangrijke balie bent –
en ik vind Brussel een belangrijke
balie – moet je zien dat je eerste

viool speelt. Maar als men vanuit de
NOAB altijd zegt: “wij doen dat beter
met de Franse Orde” of “wij maken beter
onze eigen orde”, dan is dat contraproductief voor het beroep.
PP: Wij lezen in de pers geregeld dat
de OVB naar het Grondwettelijk Hof
trekt om de vernietiging te vragen
van wetten die de onafhankelijkheid
en het functioneren van de advocatuur zouden kunnen aantasten. Men
zou enigszins oneerbiedig kunnen
stellen dat de OVB een abonnement
bij het Grondwettelijk Hof heeft.
Welke verzoekschriften tot vernietiging heeft de OVB recentelijk nog
ingediend?
EB: Alle wetsontwerpen die met ons
beroep te maken hebben, worden
gescreend. In normale omstandigheden kunnen we door te lobbyen
vermijden dat schadelijke wetsontwerpen ook effectief wet worden.
Sommige wetten komen echter zo
snel tot stand dat we niet anders
kunnen dan effectief naar het
Grondwettelijk Hof gaan.
Onlangs hebben we vernietigingsberoepen ingediend bij het
Grondwettelijk Hof en de Raad van
State tegen respectievelijk de wet en
het bijbehorende uitvoeringsbesluit
die bepalen dat een verzoekschrift
bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op straffe van nietontvankelijkheid zowel op papier als
elektronisch ingediend moet worden. Is deze dubbele ontvankelijkheidsvereiste redelijk verantwoord?

Brengt dit iets bij of is dit een
zoveelste poging om het vreemdelingencontentieux kunstmatig terug
te dringen?
Verder hebben we een vernietigingsberoep ingediend tegen de wet die
de prestaties van advocaten onderhevig maakt aan btw. Vooreerst
omwille van de ongelijkheid voor de
particulier in zijn toegang tot de
rechter.
Het Wetboek van Inkomstenbelasting bepaalt bovendien dat de fiscale controleur een kopie van de rekeninguittreksels van de advocaat kan
vragen, maar dat in geval van twijfel
omtrent de verenigbaarheid met het
beroepsgeheim de stafhouder het
laatste woord heeft. Wij wilden eenzelfde regeling in het btw-wetboek,
maar de wetgever heeft hier geen
gevolg aan gegeven. Volgens de
OVB komen de onafhankelijkheid
van de advocaat en de rechten van
verdediging mogelijks in opspraak.
De OVB vecht ook de wet van 15 juli
2013 houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding aan, in
de mate dat deze wet een meldingsplicht bij de Cel voor Financiële
Informatieverwerking invoert voor
advocaten die vermoeden dat hun
cliënt betrokken is bij “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd”. De wetgever heeft echter
nagelaten het begrip “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd”
te omschrijven. Als OVB zijn wij van
mening dat de advocaat zijn cliënt
p. 17
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niet op een adequate manier kan
verdedigen indien hij niet weet wat
“ernstige fiscale fraude” is.
PP: Een ander hangend dossier is dat
van de hervorming van de juridische
tweedelijnsbijstand. Dit dossier ligt
momenteel stil. Hoe ziet de OVB de
organisatie van de juridische tweedelijnsbijstand in de toekomst?
In het huidige systeem worden de
advocaten die juridische tweedelijnsbijstand verlenen uitbetaald uit
een gesloten enveloppe. Een gesloten enveloppe heeft één kwalijk
effect: hoe meer je als advocaat gaat
werken, hoe minder je gaat verdienen. Er zijn bepaalde confraters die
het aantal proDeozaken kunstmatig
optrekken in de hoop zelf veel punten bijeen te sprokkelen en die het
zich niet aantrekken dat als gevolg
hiervan de grote groep advocaten
als geheel natuurlijk minder gaat
verdienen. Dit is nefast voor het systeem en moet veranderen.
Overeenkomstig artikel 6 van het
EVRM moet de staat ervoor zorgen
dat iedereen effectief toegang heeft
tot de rechter. Wie niet de middelen
heeft om zelf een advocaat te betalen, moet van overheidswege een
advocaat toegewezen krijgen “indien
de belangen van een behoorlijke rechtspleging dit vereisen.” Zo staat het in het
EVRM. Er moet dus grondig nagedacht worden over het soort zaken
die in de toekomst nog in aanmerking kunnen komen voor juridische
tweedelijnsbijstand. Het heeft geen
zin om én een advocaat én een
magistraat op kosten van de overheid aan het werk te zetten voor een
zaak die bijvoorbeeld nog geen 250
euro waard is. “De minimis non curat
praetor.”
PP: Waar kunnen onvermogende
burgers met een “de minimis-zaak”
dan nog terecht?
Voor dat soort zaken zijn er andere
oplossingen mogelijk. Ik denk bij-
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voorbeeld aan bemiddeling. Ook
moeten in het algemeen – maar dit
overstijgt de materie van de juridische tweedelijnsbijstand – de
bedragen van de aanleg naar
omhoog. Die dateren nog van 1994.
We zijn nu 2014. Ondanks de inflatie
van de voorbije twintig jaar schuiven we nog steeds zaken die 1.860
euro overstijgen door naar de rechtbank van eerste aanleg en de rechtbank van koophandel. En dan staan
we versteld dat er achterstand is bij
de hoven van beroep…
Een ander heikel punt in de juridische tweedelijnsbijstand is het aantal gelijkgestelde categorieën. We
zijn naar een gevaarlijk systeem geëvolueerd waarin men de lagere middenklasse die boven de minimumdrempel zit om in aanmerking te
komen voor juridische tweedelijnsbijstand, kapot geprocedeerd kan
worden door iemand die tot een
gelijkgestelde categorie behoort.
Het ambtshalve recht op juridische
tweedelijnsbijstand moet zoveel
mogelijk vermeden worden. De globale vermogenstoestand van diegene die om juridische tweedelijnsbijstand vraagt, moet aan de orde zijn.
De belangrijkste maatregel die wij
vragen, is dat er aan de voorzitter
van het bureau voor juridische bijstand een veel grotere bevoegdheid
wordt gegeven bij het toekennen
van de juridische tweedelijnsbijstand. Het moet zelfs zo ver kunnen
gaan dat men geen procedure of
punten zal toekennen indien er een
negatief advies is van een advocaat.
PP: De OVB vierde onlangs, in mei
2012, haar tiende verjaardag. Wat
zijn volgens u de grootste verwezenlijkingen van de OVB? Welke uitdagingen dient de OVB in de komende
jaren het hoofd te bieden?
In de opbouwperiode na de
Nationale Orde hebben wij de periode gehad van reglementering. Gelet
op het feit dat we in Vlaanderen

blijkbaar niet zonder veertien lokale
balies kunnen, was het de eerste prioriteit van de OVB om ervoor te zorgen dat die veertien Vlaamse balies
dan toch minstens dezelfde regels
hebben. Dat was de basis. Wij zijn
daar nu bijna mee klaar.
Met het oog op de toekomst zie ik
twee grote werven. Vooreerst denk ik
dat het belangrijk is dat wij alles wat
het wetgevend werk betreft, blijven
opvolgen en sturen. Niet enkel in
het belang van onze beroepsgroep,
maar ook in het belang van de rechtzoekende. Ten tweede denk ik aan
het digitaal platform. Naar mijn
mening is de OVB diegene die het
digitaal platform effectief zal moeten ontwikkelen en er de stuwende
kracht achter zal moeten zijn.
Sommigen denken dat het digitaal
platform niet vanuit de OVB aangeboden moet worden. Ik deel die
mening niet. Ik denk dat alleen de
OVB de vereiste draagkracht heeft
om een dergelijke dienst effectief
aan te bieden.
PP: Kunt u kort toelichten wat wij
ons bij een digitaal platform moeten
voorstellen?
Ruw geschetst moet het digitaal
platform een gecentraliseerd punt
worden waarop de advocaat terecht
kan om de verschillende stappen in
zijn dossier digitaal af te handelen:
uittreksels uit het rijksregister
opvragen, verzoekschriften en conclusies doorsturen naar de griffie,
minnelijke
conclusietermijnen
indienen, rolrechten betalen, enz.
Dit moet in de toekomst allemaal
kunnen via het digitaal platform.
Het moeilijkste punt is de beveiliging van de authentieke motor. Het
systeem moet garanderen dat de
persoon die inlogt op het digitaal
platform ook effectief de in de procedure betrokken advocaat is.
Bovendien moet het systeem compatibel zijn met de software van de
advocaat. Dit wordt ons grootste
project van de komende jaren.
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Verslag van de pleitwedstrijd
Tamar Van Colenberghe

M

et dertien waren ze.
Twaalf die de rol van
advocaat op zich namen
en één de rol van openbaar ministerie. Sommigen ietwat zenuwachtig
en met een argwanende blik naar
het onbekende grote scherm in zittingszaal 1.33 van het Hof van
Beroep. “We worden toch niet
gefilmd hé?”. Een groot projectiescherm moest toelaten dat ook de
toeschouwers de blikken en gestes
van de pleiters kon volgen. Het voelde bijna aan als een baseballstadion. Anderen met een zelfverzekerde blik, zich reeds winnaar wanend.
Allen van plan een vurig en overtuigend pleidooi te berde te brengen
en het beste van zichzelf te geven.
En dat deden ze ook.
Weken van voorbereiding gingen
vooraf aan de Pleitwedstrijd, die dit
jaar doorging op 27 februari 2014.
Niet alleen bij de enthousiaste stagiairs-deelnemers, maar ook bij de
organisatie. Deelnemers aanspreken, overtuigen en blijven overtuigen, casussen “ronselen”, programmaboekjes ontwerpen, een jury kiezen, sponsors aanschrijven voor het
aanbieden van leuke prijzen, toestemmingen bekomen van “de
hogere
instanties
in
het
Justitiepaleis” om de zittingszaal en
de vestiaire te mogen gebruiken,
broodjes en beleg bestellen en smeren, een onverbiddelijke 10-minuten
timerklok ontwerpen, wegwijzers
maken, vestiaire regelen, fotograaf
en andere helpende handen zoeken,
evaluatieformulieren maken, wisselgeld bestellen, etc. etc. Maar terug
naar de essentie: het pleiten!

Mr Gauthier Baudts (De Beir &
Vanraes) ging van start met een
gestructureerd pleidooi waarin zijn
cliënt zich beriep op de leer van het
schijnmandaat in een concessiezaak. Vervolgens nam Mr Julie
Debelder (Struyven) de verdediging
op zich voor de concessiehouder,
waarbij deze schijnleer werd afgeschoten.

Mr Gert-Jan Hendrix (Linklaters) en
Mr Géraldine Scraeyen (Quinz) verdiepten zich in het financieel recht
en gaven meer toelichting bij de
onfortuinlijke gevolgen van een
frauduleuze overschrijving, terwijl
Mr Sigrid Minten (Racine & Vergels)
en Mr Jan Clinck (Simont Braun) de
raadslieden van respectievelijk de
ouders van Jan en de buurman van
Jan waren, naar aanleiding van een
uit de hand gelopen verjaardagsfeest. Even gegniffel in de zaal, bij al
die verbeelding en inleving van de
pleiters (en van de casusschrijvers),
want het feest liep wel erg uit de
hand, inclusief boogschutters,
gewonden en een brand.
Mr Pieter Decruyenaere (Marx Van
Ranst Vermeersch & Partners) trad
in de rol van procureur voor het
openbaar ministerie, terwijl Mr
David Blondeel (Holland Van
Gijzen) en Mr Jolien Dewitte (Altius)
het opnamen voor de twee beklaagden van een overval, de heer
Tsenekik en de heer Sepamwa. De
griffier viel bijna uit haar rol bij het
horen van deze namen. En nee, de
heren hadden het niet gedaan, zo
klonk het.
Een faillissement na een frauduleuze overdracht van aandelen, hierover pleitten Mr Catharina Soenen
(Baker & McKenzie) en Mr Jasmine

Devenyn (Strelia). Tot slot werd de
heer Patser verdedigd door Mr
Carmen Schellekens (DLA Piper),
die zich persoonlijk borg had
gesteld voor elk krediet bij de lening
voor zijn fitnesscentrum. Mr
Christine Janssens (Praxislaw) van
haar kant verdedigde de belangen
van de kredietinstelling.
De jury, bestaande uit Mr Kathleen
Vercraeye, Vice-Stafhouder van de

Het Aanvullend Pensioen
speciaal voor U

Voorzorgskas
voor advocaten, gerechtsdeurwaarders
en andere zelfstandigen OFP
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EUR, een mooie gelegenheid om
hun verworven kennis nog wat verder aan te scherpen.
De vervrouwelijking aan de balie
werd bij deze nog maar eens bevestigd, of was het puur toeval? Ook de
publieksprijs ging naar een vrouwelijke confrater, Mr Julie Debelder.
MPB (My Personal Branding) schonk
een eigen professionele website ter
waarde van een 500 EUR aan de
winnaar van de publieksprijs.

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de Balie te Brussel, mevrouw
Joëlle Van Ex, Voorzitter van de
46ste en 60ste kamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel en Mr Edwin Kat, advocaat
bij de Balie te Brussel, gingen in
beraad, nadat zij de deelnemers het
vuur aan de schenen hadden
gelegd, de één al wat meer dan de
ander.
De kandidaten werden beoordeeld
op hun pleitvaardigheid: de structuur van het pleidooi, de duidelijkheid, vlotheid, juridische correctheid, etc. Eén ding stond buiten kijf:
de jury stond dit jaar voor een bijzonder moeilijke keuze.
Uiteindelijk ging Mr Carmen
Schellekens terecht als eerste laureaat aan de haal met de Prijs der
Oud-Stafhouders, goed voor een
waarde van 1.250 EUR. Zij zal onze
balie binnenkort vertegenwoordigen
op
de
jaarlijkse
Zuidelijke
Pleitwedstrijden in Breda. Mr
Schellekens werd door de jury onder
meer geroemd voor het feit dat zij
een zaak over zekerheden zo boeiend had weten te brengen en grote
empathie teweeg had kunnen brengen voor haar onfortuinlijke cliënt.
Van Arnold Schwarzenegger tot een
jammerlijk verkeersincident: het
personage van de heer Patser kwam
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voor onze ogen tot leven.
Mr Catharina Soenen nam als tweede laureaat emotioneel één van de
Dorff-fondsprijzen in ontvangst. We
zien haar terug op het Vlaams
Pleitjuweel, een pleitwedstrijd waaraan alle Vlaamse balies deelnemen
en die dit jaar doorgaat op 23 mei
2014 in Dendermonde. De jury prees
Mr Soenen omwille van haar kordaat en gestructureerd pleidooi.
Als derde laureaat werd Mr Jolien
Dewitte gekozen, omwille van haar
assertiviteit en haar gevatheid.
De drie laureaten gingen naar huis
met een seminarie-voucher van
M&D Seminars ter waarde van 250

De sponsors van dienst hadden
mooie prijzen in petto voor de winnaars, maar ook voor alle deelnemers, en terecht. Die Keure deelde
aan de 13 pleiters het boek: “De jurist
in actie: identiteit, retoriek en overtuigingskracht” uit. Het moge duidelijk wezen
dat werkelijk alle deelnemers winnaars waren vanavond. Geen enkel
pleidooi viel uit de toon, en het
enthousiasme en de inzet van de
deelnemers verdient enkel bewondering.
Van harte dank ook aan de enthousiaste en talrijke supporters en aan
de juryleden, die hun rol als strenge
maar rechtvaardige rechters met
glans voor hun rekening hebben
genomen.
De griffier zag het dat het goed was
en de zitting werd gesloten.
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D

Liesbeth Jansens en Jonas Van Campenhout

e redactie van het
Poelaertplein had de
mogelijkheid om de
minister van Justitie, Annemie
Turtelboom, bij de kraag te vatten te
midden van een drukke agenda en
diverse afspraken voor een snelle
vragenronde.
Het Poelaertplein (PP): Mevrouw
de minister, het einde van de
legislatuur nadert. Hoe blikt u
terug op uw ministerschap?
Annemie Turtelboom (AT): Het was
een zeer boeiende periode. Als economiste kwam ik in contact met een
totaal andere wereld, die ik wel al
goed kende maar dan toch van een
andere kant, met name via
Binnenlandse Zaken. Binnenlandse
Zaken heeft heel wat doorsteken
naar Justitie, al moet men bij
Justitie met meer fundamentele
rechten rekening houden. We hebben heel wat zaken in beweging kunnen brengen. Sommige justitiehervormingen waar al jaren over
gesproken werd, zijn nu wetteksten,
en dat in een bijzonder korte legisl
atuur. Op dit moment zijn we 2 jaar
en 2 maanden in functie. Het schrijven van de wetten, goedkeuring
door de 2 parlementen, Kamer en
Senaat, is toch wel zeer tijdsintensief geweest. We hebben 3 nieuwe
gevangenissen geopend en een psychiatrisch centrum. Er werd geïnvesteerd in de strafuitvoering waardoor
alle korte straffen vanaf 4 maanden
ook uitgevoerd worden. De wachtlijsten voor alternatieve straffen zijn
sterk ingeperkt. Voor de eerste keer
in jaren is in 2013 ook de overbevolking in de gevangenissen gedaald.
Het was een intense maar boeiende
periode, waarin er hard gewerkt is.
PP: U verwijst naar Binnenlandse
Zaken, waar u voornamelijk handelde in een verticale gezagsstructuur als hoofd van de politiediensten. Justitie daarentegen
vergt overleg met de rechterlijke
macht die zijn onafhankelijkheid
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dient te bewaren. Voelt u dit verschil in benadering?
AT: De werkmethode is fundamenteel anders. Als minister van
Binnenlandse Zaken heb ik de nultolerantie ingevoerd in een aantal
Brusselse wijken. Dat vergde niet
meer dan een korte vergadering met
een beperkt aantal personen, waarna opdrachten werden uitgetekend
en maatregelen zonder veel verdere
poespas ten uitvoer werden
gebracht. Een hiërarchische systeem heeft zijn voordelen. Je hebt
geen wetteksten nodig, geen
Koninklijke Besluiten. Het is zeer
operationeel.
Dat is bij Justitie totaal anders.
Vooreerst is er de onafhankelijkheid
van de rechterlijke macht. Ten tweede is er de indeling in gerechtelijke
arrondissementen. Ten derde is er
een complexe overlegstructuur met

de voorzitters van de rechtbank,
waarbij vele tientallen mensen
bevoegd zijn voor uiteenlopende
zaken. Teneinde overleg toch enigszins te vereenvoudigen en te structureren, heb ik een denktank geïnstalleerd. Het is een zeer informeel
overleg, waarbij ook niet naar buiten wordt gebracht wie hierbij
betrokken is. Maar het laat me toe
rekening te houden met de diverse
bekommernissen van de diverse
actoren teneinde het beslissingsproces richting te geven. Zo probeer ik de puzzel te maken. Het
creëert een representatief klankbord, nu het eenvoudigweg onmogelijk is om met een dermate groot
aantal personen alles af te toetsen.
En dan zoek je uiteraard naar de
grootste gemeenschappelijke deler.
In het beslissingsproces is het wellicht een voordeel dat ik economiste
ben en geen juriste. Ik ben niet
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gebonden aan een bepaalde achtergrond. Ik vertegenwoordig niet
alleen het onderdeel advocatuur, of
openbaar ministerie. Ik kom niet uit
een familie van advocaten of rechters. Ik kan werkelijk spreken voor
iedereen, nu ik tegenover Justitie as
such onafhankelijk ben. Het laat me
toe om zaken in beweging te brengen en vooruit te doen gaan.

welke organisatie voor hen optimaal
is. Maar het betreft een structurele
hervorming, een groothervorming,
en dergelijke hervorming vereisen
tijd. Wie weet hebben de geesten
wat tijd nodig om te rijpen vooraleer
de balies beslissen om zich te organiseren rond 12 gerechtelijke arrondissementen. Maar nogmaals, de
keuze ligt bij de advocatuur.

Justitie heeft te kampen met een
perceptieprobleem. Het vertrouwen
in Justitie is laag, Justitie wordt
beschouwd als wereldvreemd, er
wordt niet hard genoeg gewerkt,
Justitie schuilt in haar ivoren toren,
etc. Tijdens mijn bezoeken op het
terrein kan ik echter enkel vaststellen dat ik uitsluitend zeer geëngageerde, mondige, hardwerkende
mensen ontmoet, die het beste
voorhebben met hun cliënt of de
rechtzoekende. Ik heb er dan ook
voor geijverd om het beeld dat het
publiek heeft van de organisatie
meer aansluit bij de realiteit van
elke dag. De kloof tussen perceptie
en realiteit moet verder gedicht worden. Er is geen enkel ander departement waar het verschil tussen beiden zo groot is.

PP: De beveiliging van het
Justitiepaleis te Brussel staat al
een tijdje ter discussie. De redactie mocht begrijpen dat er wellicht al in mei scanstraten zullen
geïnstalleerd worden in het justitiepaleis, dit met alle gevolgen
vandien
voor
het
Vlaams
Pleitgenootschap, dat helaas haar
lokaal dient af te staan. Wij hopen
op een alternatief. Kan u verder
toelichting geven bij de scanstraten, de timing en de organisatie
ervan?

PP: Door de hervorming van het
gerechtelijk landschap wordt het
aantal balies teruggebracht van
27 naar 12. De wet voorziet dat de
balies de vrijheid behouden zich
naar eigen goeddunken te organiseren. Ziet u op termijn toekomst
in het behoud van die structuur
van 27 balies?
AT: We hebben er zeer bewust voor
gekozen de balies vrij te laten zich te
organiseren. Het betreft de interne
organisatie van de advocatuur als
beroepsgroep, en ik acht het niet
mijn taak daarin te interfereren.
Ik begrijp dat de balies ervoor opteren om te blijven opereren op het
niveau van 27 gerechtelijke arrondissementen. Ik denk dat het aan de
advocatuur zelf is om na te gaan

tingszaal in de hals stak. We hebben
ondertussen een aantal ingangen
gesloten omdat het gebouw werkelijk langs alle mogelijke kanten te
betreden is. Door het aantal ingangen te beperken, is meer controle
mogelijk. We deden reeds een
geslaagd experiment met een scanstraat in het Justitiepaleis. Dit project is positief geëvalueerd geweest,
al ging het maar over een project
met een beperkte looptijd.
Er komt inderdaad een definitieve
scanstraat. De Regie der Gebouwen
is volop bezig met de uitrol van dit
project. De scanstraat zou oorspronkelijk ingericht worden in de Salle
des Pas Perdus, maar nu het een
geklasseerd monument is en een
fantastisch mooi gebouw, zal de
scanstraat toch elders geïnstalleerd
worden, teneinde geen afbreuk te
doen aan het monumentale en historische karakter van het Brusselse
Justitiepaleis.

AT: In ons land werd er steeds
bewust voor gekozen om onze justitiehuizen open te maken, en open te
laten zijn. Denk maar aan het
Justitiepaleis in Antwerpen, Gent,
waar eenieder zomaar kan binnenen buitenlopen. Het Justitiepaleis in
Antwerpen was oorspronkelijk zelfs
gepercipieerd als een doorgang voor
wandelaars tussen de twee stadsbuurten. Er zijn eigenlijk heel weinig
veiligheidscontroles. Dit zou in
Nederland bijvoorbeeld volstrekt
ondenkbaar zijn. Daar heb je een
badge nodig om binnen te mogen.
Je moet aantonen welke het doel is
van je bezoek. Je wordt gefouilleerd
bij het binnengaan.

Door de installatie van de scanstraat zullen er inderdaad minder
vierkante meters beschikbaar zijn
voor de advocaten, maar Justitie is
dan ook enkel wettelijk verplicht om
oppervlakte ter beschikking te stellen aan de stafhouders, de pro deovergaderingen en het secretariaat.
De advocatuur was op dit moment
overbedeeld en er zullen dan ook
aanpassingen doorgevoerd worden
teneinde de toebedeling van oppervlakte en het ruimtegebruik in lijn te
brengen met de normen die gehanteerd worden door de Regie der
Gebouwen.

Wij hebben geopteerd voor een
open en toegankelijk systeem, en
daar willen we eigenlijk ook niet van
afstappen.

Er zal naar gestreefd worden om de
openheid van het gebouw te kunnen
bewaren, maar het installeren van
de scanstraat lijkt onontbeerlijk om
de veiligheidsrisico’s verder in te
perken.

In Brussel zijn er desalniettemin een
aantal
veiligheidsincidenten
geweest, en ook daar kan men niet
blind voor zijn. Denke we maar aan
de vrouw die zich recent in een zit-

PP: Het Masterplan 2013 voorziet
dat de correctionele rechtbanken
uit het Justitiepaleis verwijderd
zullen worden. Zijn de scanstraten
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een louter voorlopige maatregel
of zijn ze definitief?
AT: Inderdaad, recent werd nog op
de Ministerraad bevestigd dat er
gezocht zal worden naar een goede
locatie in de buurt van de
Poelaertsite, waar we de correctionele keten kunnen onderbrengen.
De correctionele keten is natuurlijk
de keten met het meeste veiligheidsrisico.
Toch is het niet de bedoeling dat de
scanstraten nog verdwijnen. Het is
sowieso van belang om een
Justitiepaleis op een minimale
manier te organiseren en te beveiligen. Je hebt er ook nog de zittingen
van de strafuitvoeringsrechtbanken.
De investering in de scanstraten
moet daarenboven afgezet worden
tegen het veiligheidsrisico zoals het
zich
vandaag
voordoet.
Daarenboven moet voor de verwijdering van de correctionele keten
eerst nog een marktbevraging
gebeuren, en er dienen nog budgetten te worden vrijgemaakt. In de
tussentijd moeten we al ingrijpen
wat betreft deze veiligheidsrisicosituatie.
PP: Op 1 januari trad de wet in
werking die detentie onder elektronisch toezicht mogelijk maakt.
Een kritische geest zou kunnen
beweren dat dit blijk geeft van
een evolutie om de voorlopige
hechtenis steeds meer te gaan
beschouwen als een voorafname
op de straf?
AT: Neen, dat is net niet het geval.
Op dit ogenblik heeft een onderzoeksrechter twee mogelijkheden:
ofwel laat hij iemand vrij onder
voorwaarden, ofwel dient er binnen
de extreem korte periode van 24
uren te worden beslist of iemand
aangehouden blijft. Mijns inziens
heeft de onderzoeksrechter echter
nood aan een oplossing die tussen
de twee ligt, wanneer hij niet voldoende vertrouwen heeft in de situ-
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atie om een persoon vrij te laten
onder voorwaarden maar anderzijds
hechtenis toch te verregaand vindt.
We bieden nu een alternatief dat
ergens in het midden ligt.
Dat alternatief is dat je iemand vrijlaat onder voorwaarden waarbij de
begeleiding strikter is, met name
het elektronisch toezicht onder GPS.
Voor ons beoogt de wet een alternatief voor mensen die nu eigenlijk
naar de gevangenis moeten, hetgeen sociaal onwenselijk is en hetgeen toch als stigmatiserend wordt
beschouwd. Dat staat ook expliciet
zo in de parlementaire stukken. Zelf
gebruikte ik het voorbeeld van een
bejaarde vrouw die uit wanhoop
haar gehandicapte dochter doodt,
omdat ze zelf ziek is en voor haar
niet meer kan zorgen. Enerzijds
heeft deze vrouw een zeer zwaar
misdrijf gepleegd zodat een vrijlating onder voorwaarden niet te verantwoorden is. Anderzijds is er de
duidelijke erkenning dat zij de feiten
gepleegd heeft. Moet iemand in zulk
een geval naar de gevangenis?
Meerdere afwegingen moeten
gemaakt worden. Wat is de kans op
recidive? Wat is de kans dat de verdachte bewijsmateriaal zal doen
verdwijnen?

bepalen dat iemand zich niet mag
begeven in de buurt waar de feiten
gepleegd werden, bijvoorbeeld in
bepaalde parken of het centrum, of
in de buurten waar het slachtoffer
woont. Je kan aangeven in welke
buurten hij wel toegelaten is, bijvoorbeeld de regio van het justitiepaleis of de regio waar een afkickcentrum zich bevindt. De nieuwe wetgeving biedt een mogelijkheid op
maat.
PP: Ik vermoed dat u de mosterd
wel deels vindt in het buitenland.
AT: Frankrijk gebruikt enkel enkelbanden met gps voor seksuele
delinquenten. Dat hebben wij dan
niet gedaan. Maar inderdaad, het
systeem is internationaal getest op
zijn betrouwbaarheid.
Daarnaast blijft de schaal voorlopig
beperkt. We hebben 200 enkelbanden voorzien terwijl er heden meer
dan 4.000 mensen in voorlopige
hechtenis in de gevangenis verblijven. Het elektronisch toezicht onder
GPS is geen echt alternatief voor de
voorlopige hechtenis of de vrijlating
onder voorwaarden. Het is bedoeld
voor die beperkte groep die we meer
marge willen geven dan de voorlopige hechtenis.

Er is meer garantie qua opvolging,
en net daarom is het een volwaardige derde piste. Het is een toezicht
ontworpen voor dergelijke specifieke situatie, waarbij we voor bepaalde categorieën van personen zeven
op zeven, vierentwintig op vierentwintig afspraak geven.

PP: De link naar het maatschappelijk debat over de pertinentie
en de strekking van straffen is
snel gemaakt. Afschrikkend en
vergeldend enerzijds, anderzijds
met het oogmerk de maatschappij
te beschermen.

De praktijk zal verder geëvalueerd
worden en er zal nagegaan worden
of de beoogde doelstelling werd
bereikt. Het project ging van start
op 1 januari. Op dit ogenblik zijn er
45 mensen onder elektronische controle met GPS. Het is mogelijk om
zeer duidelijk de zones aan te geven
waarin de verdachte zich mag begeven en er kunnen uitsluitingsgebieden bepaald worden. Zo kan men

Dat is een zeer interessant debat
waarbij dat je merkt dat er ongelofelijk veel verschillen zijn tussen landen. Denken we maar aan Oscar
Pistorius [nvdr: de Zuid-Afrikaanse
“blade runner” die momenteel in Pretoria
terecht staat op beschuldiging van moord
op zijn vriendin Reeva Steenkamp] die al
na een week vrijgelaten werd op
borg en die zelfs vrij mocht reizen. Ik
denk dat dat bij ons bijzonder
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gevoelig zou liggen.
Maar het is een debat dat continu
gevoerd moet worden en dat inderdaad ook hier haar plaats heeft. Het
vermoeden van onschuld is een van
de meest fundamentele principes
van onze rechtstaat. Het is net dit
vermoeden van onschuld dat door
de mogelijkheid van elektronisch
toezicht onder GPS verder gebetonneerd wordt. Vergeet niet dat zelfs
voorhechtenis een permanente
stempel drukt op iemand. Zelfs al
blijkt de persoon in kwestie later
onschuldig, toch blijft de publieke
opinie argwanend… Waar rook is,
moet immers toch ook vuur zijn,
niet?
PP: Welke grote uitdagingen laat
u aan uw opvolger?
AT: De herziening van het stafprocesrecht. Dat wordt dé grote uitdaging. Deze hervorming dringt zich
op, enerzijds omwille van de druk
vanuit Europa. Maar we moeten het
ook voor onszelf doen. We hebben
een wetgeving waar altijd stukjes en
beetjes aan werden bijgebouwd. Nu
moeten we back to basics. Welke
bescherming geven we aan mensen
die verdacht worden van bepaalde
feiten? Hoe kunnen we vermijden
om tot in het oneindige spaak te
lopen op procedurefouten, en hoe
vinden we daar een evenwicht? Er
werd een studie besteld aan de universiteit van Gent met het oog op
het bekomen van een eerste voorstel.
Deze hervorming zal gepaard gaan
met een vrij intens debat, onder
meer wat betreft de rol van de
onderzoeksrechter. Het debat zou
ook in het extreme doorgetrokken
kunnen worden waarbij je inspiratie
zoekt in het Angelsaksische systeem
waar er zelfs geen onderzoeksrechter is, maar een rechter van het
onderzoek die de leiding voert. Dit
is zelfs geen ideologisch debat. Ook
binnen de politieke partijen zelf heb

je voor- en tegenstanders van elke
strekking.
Een tweede uitdaging ligt bij een
volledige hervorming van het erfrecht. Het erfrecht is 200 jaar oud en
niet meer aangepast aan de moderne samenleving. Ook dit debat zal
niet zonder slag of stoot verlopen.
Maar we moeten meer maatwerk
mogelijk maken en aanpassen naar
de situatie van nieuw samengestelde gezinnen, of gezinnen met twee
mama’s of twee papa’s. Ook de rol
van de grootouders dient verder
bekeken te worden. Wij hebben de
vrijwillige erfenissprong ingevoerd,
maar we zouden daarin verder moeten gaan, zeker nu de levensverwachting dermate stijgt en ouderen
ook veel actiever zijn dan vroeger.
Een oplossing op maat moet ook
mogelijk zijn voor wat ik zorgkinderen noem. Stel, men heeft een
gezond kind en een kind met een
beperking. Het moet mogelijk zijn
ook het zorgkind financieel veilig te
stellen en van goede opvang te
voorzien op een manier die niet discrimineert tussen kinderen.
We hebben nu onze hervormingen
van Justitie en de implementatie
daarvan kan starten. De wetgeving is
gebetonneerd. Ons familierecht, de
tuchtrechtbanken, … Ik denk dat we
structureel veel hebben gedaan. In
de strafuitvoering hebben we de
vicieuze cirkel doorbroken korte
straffen opnieuw uit te voeren… De
overbevolking daalt, en dit dient
verder opgevolgd te worden...
Een ander debat dat ik met veel
interesse volg en wat we ons in
België absoluut niet kunnen inbeelden, is wat onder meer in Engeland
gebeurt met de advocatuur.
Standaardcontracten zijn eenvoudigweg terug te vinden in supermarkten. Zulke evolutie moet niet
noodzakelijk negatief zijn. Men zou
bijvoorbeeld kunnen zeggen dat zo
standaardzaken afgestoten kunnen
worden en dat er meer ruimte komt

voor specialisatie. Ook de overconsumptie in het kader van de pro
Deobijstand blijft stof van discussie.
De verdere stimulatie van bemiddelingspistes verdient verdere aandacht.
De toekomst brengt ons alleszins
nog een aantal grote debatten.
PP: Mevrouw de minister, wij danken u ten zeerste dat u de tijd
heeft genomen om ons te woord
te staan, en kijken samen met u
uit naar de debatten van de toekomst.

Het Aanvullend Pensioen
speciaal voor U

Voorzorgskas
voor advocaten, gerechtsdeurwaarders
en andere zelfstandigen OFP

Gulden Vlieslaan 64 • 1060 Brussel
Tel. : 02 534 42 42 • Fax : 02 534 43 43
info@vkag.be • www.vkag.be
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Woord van de JABkes

G

Karlien Delesie en Diewertje Castelein

eachte confraters,

De maanden januari en
februari 2014 waren voor de stagiairs
ietwat woelige maanden, zeker wat
betreft de tweedelijnsbijstand in het
kader van de stageverplichtingen.
In de voorbije maanden was er
immers komen vast te staan dat er
door de samenloop van een aantal
elementen, de stagiairs plots met een
heel aantal problemen en bezorgdheden te kampen kregen.
Met de start van het gerechtelijk jaar
2013-2014 werden immers onder
andere de regels inzake de praktische
uitwerking van de tweedelijns bijstand verstrengd of opnieuw benadrukt:
- elke stagiair moest op al zijn sectievergaderingen aanwezig zijn, behoudens gerechtvaardigde afwezigheid.
Bij afwezigheid moest de stagiair verplicht deelnemen aan een andere
sectievergadering;
- de regels van opvolging in pro deodossiers werden verstrengd; en
- de regels tot het mogen aanvaarden/openen van een pro deo-dossier
werden verstrengd.
Deze aanpassingen vielen samen met
de niet te ontkennen tendens van een
sterk verminderd aantal beschikbare
pro deo-dossiers en in het bijzonder
aangaande het vreemdelingenrecht
(volgens velen voelen wij hier de
invloed van het huidige beleid van
Minister Maggie De Block).
Deze al dan niet opgelegde veranderingen hadden onder meer tot gevolg
dat verschillende sectievergaderingen overbevolkt geraakten.

Door de overbevolkte lokalen konden
de rechtzoekenden zelf nog amper
een plaats vinden om hun vragen en
problemen uit de doeken te doen.
Ook voelde de rechtzoekende zich
allesbehalve op zijn/haar gemak nu
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hij/zij gevoelige kwestie uiteen diende te zetten aan soms wel 20 advocaten tegelijk.
Voor de stagiairs zelf was het bovendien evenmin een sinecure om vanop
een tweede of derde rij aandachtig de
problemen die tijdens de sectievergadering werden voorgelegd te volgen, laat staan te trachten van een
adequaat antwoord te voorzien. De
efficiëntie van deze sectievergaderingen kwam dan ook sterk in het
gedrang.
Op de opmerking m.b.t. het slinkend
aantal pro deo-dossiers werd in eerste instantie louter geantwoord dat
de stagiair zich diende in te schrijven
voor de Salduz-permanentie. Hierbij
werd echter over het hoofd gezien dat
de eerste- en tweedejaars nog geen
degelijke Salduz-opleiding hadden
gekregen, niettegenstaande het feit
dat door de Balie beloofd was dat
deze opleidingen wel degelijk voorzien zouden worden. Bovendien diende men uitzonderlijk veel Salduz-permanenties te verrichten (tot soms
zelfs 10 keer telefonisch bijstand verlenen) om gelijkgesteld te worden
met 1 pro deo dossier.

Nederlandstalige Brussels balie
samen te brengen. Een onderling
overleg tussen het Bureau voor
Juridische bijstand, de leden van de
stagecommissie, de vertegenwoordiger van de sectiehoofden en de vertegenwoordiger van de stagiairs en het
VPG leidde tot een aantal voorstellen
die vervolgens werden overgemaakt
aan de Raad van de Orde.
Met vreugde konden wij enige tijd
later vaststellen dat de Raad van de
Orde de verzuchtingen van de stagiairs ernstig had genomen en de
voorgestelde oplossingen integraal
aanvaardde en doorvoerde.
Ter verduidelijking hernemen wij
hieronder nogmaals de tekst die door
de Raad van de Orde werd uitgestuurd naar de stagiairs.
Wij, de Jabkes en de vertegenwoordiger van de stagiairs, hopen dat de
aanpassingen die werden doorgevoerd een gedegen antwoord zullen
bieden op de problemen die zich stelden.

Deze in eerste instantie aangeboden
oplossing kon dan ook niet worden
aanvaard.

In ieder geval blijven wij de evoluties
nauwgezet opvolgen en nemen wij
blijvend de belangen van de stagiairs
binnen onze balie ter harte!
Snelbericht Balie Brussel van
14/02/2014:

Daar er een degelijke oplossing
gevonden dienden te worden voor de
ontstane problemen werd er besloten
om de betrokken partijen binnen de

“De Raad van de Orde neemt kennis
van vragen en opmerkingen van de
stagiairs over de aanwezigheidsplicht
tijdens de sectievergaderingen, en
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over het feit dat heel wat stagiairs er
niet meer in slagen om 15 pro deo
aanstellingen te krijgen tijdens hun
stage.
Daarom wordt verwezen naar artikel
255 bis, lid a), eerste paragraaf van de
Codex, waarin is bepaald dat elke stagiair verplicht is om aanwezig te zijn
op de sectievergaderingen, “behoudens overmacht of dwingende geldige reden, te beoordelen door het sectiehoofd, …”. Elke stagiair heeft de
verantwoordelijkheid om ervoor te
zorgen dat hij zijn stageverplichtingen vervult, en dus ook aanwezig kan
zijn op alle sectievergaderingen. Als
de stagiair wegens overmacht of
dwingende geldige reden niet aanwezig kan zijn, dient de stagiair het BJB
(niet het sectiehoofd) hiervan op
voorhand te verwittigen. Op het
einde van de stage stelt het sectiehoofd een verslag op over de stagiair,
waarin het sectiehoofd zal beoordelen of de stagiair correct de aanwezigheidsplicht heeft nageleefd. De verplichting om nu direct gemiste sectievergaderingen in te halen, wordt

opgeheven. Als de stagiair de aanwezigheidsplicht niet correct heeft nageleefd, bestaat de mogelijkheid dat
zijn stage verlengd wordt, of dat
andere sancties worden genomen.
Tevens wordt de “pro deo” waarde
van de Salduz prestaties van de stagiair verhoogd in het kader van het
minimum van 15 te behandelen pro
deo dossiers. Een effectieve Salduz
bijstand tijdens de dag telt nu mee
voor 0,5 afgesloten pro deo verplichtingen (voorheen 0,2), en een effectieve Salduz bijstand ’s nachts of tijdens de weekends telt mee voor een
volledige afgesloten pro deo verplichting (voorheen 0,4). Deze hogere
waarde van de Salduz prestaties van
de stagiairs geldt retro-actief, wat
betekent dat de stagiairs hun in het
verleden afgelegde Salduz bijstanden
in het gerechtelijk arrondissement
Brussel volgens deze nieuwe verdeelsleutel (0,5 overdag, en 1 ’s nachts en
in het weekend) mogen laten meetellen als ze hun aanvraag tot inschrijving op het tableau indienen.
Telefonische Salduz bijstand afgelegd

na 17 februari 2014 zal niet meer
meetellen in het kader van de verplicht af te leggen 15 pro deo’s (maar
de stagiair kan natuurlijk nog wel
hiervoor een vergoeding verkrijgen
vanwege de Belgische Staat).
De Salduz bijstand mag meetellen
voor maximaal 2/3 van de verplicht af
te leggen pro deo aanstellingen en
dient gespreid in de tijd te worden
afgelegd.
Ter ontlasting van de sectievergaderingen zullen 2 bijkomende sectievergaderingen worden opgestart vanaf
het volgende gerechtelijk jaar.
Tevens kunnen de stagiairs de sectievergaderingen ook volgen bij de 31
gedecentraliseerde secties. De stagiairs kunnen dit bespreken met het
BJB waar zij hierover meer informatie
zullen ontvangen.”

Ereleden 2013-2014
Bertrand Asscherickx – Carl Bevernage – Edgar Boydens – Harry Cailliau – Peter Callens – Jean-Yves Cerckel – Werner Daem –
André De Bercker – Theo De Beir – August De Ridder – Luc De Ridder – Paul De Scheemaecker – Lievin De Wulf – Philippe
Declercq – Liliane Deldycke – Jan Dhont – Carl Dotremont – Joan Dubaere – Jean-Pierre Fierens – Huguette Geinger – Geert Glas
– Anthony Godfroid – August Gooris – Joost Hendrix – Benoît Humblet – Frans Jacobs – Philippe Jadoul – Frank Judo – Fernand
Keuleneer – Godelieve Koninckx – Louis Lafili – Dirk Lambrecht – Luc Lemmerling – Dirk Lindemans – Pieter Londers – Luc
Marroyen – Eline Meesseman – Luc Panis – Jozef Slootmans – Georg Szabo – Alex Tallon – Bertold Theeuwes – Jan Uyttersprot –
Karel Van Alsenoy – Frank Van Der Schueren – Hugo Van Eecke – Hans Van Ham – Joeri Vananroye – Hugo Vandenberghe –
Kathleen Vercraeye – Guido Verdeyen – Tim Vermeir
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Boekbespreking :

« La vérité sur l'affaire Harry Quebert »
Eline Meesseman

T

oen men mij vorig jaar op een
kantoorevenement vroeg wat
ik zou willen zijn indien ik
geen advocaat was, was mijn antwoord zonder enige aarzeling: professionele lezer.
Ik geef het toe: ik lees, veel, overal,
altijd en boeken van alle aard; in
het Engels, Frans of Italiaans. Met
gelijkzielige (is dit een woord?)
boekverslaafden wissel ik boeken
uit; let wel, ik houd mijn eigen
exemplaar en koop nieuwe boeken
voor bovenvermelde vrienden –
Amazon is my best friend.
Van één van deze gelijkzielenden
kreeg ik vorig jaar het laatste boek
van Joël Dicker, met de uitleg dat dit
“niet één van de meest intellectuele
boeken was, maar dat hij het toch
niet kon neerleggen tot de laatste
lijn gelezen was”. Dus ging ik aan de
slag en jawel, ik kon het niet neerleggen vooraleer de laatste lijn was
gelezen. Misschien zal dit ook voor
u het geval zijn.
In “De waarheid over de zaak Harry
Quebert” verbindt Joël Dicker op
indrukwekkende wijze een intrigerende moordzaak met een gevoelig
geschreven verhaal over schrijverschap,
onzekerheid,
ambitie,
vriendschap en liefde.
De tweede roman van de Zwitserse
auteur (1985) (608 pagina’s) gaat
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over de jonge succesauteur Marcus
Goldman die in 2008 in het huis van
zijn mentor en befaamde schrijver
Harry Quebert zijn writer’s block
probeert te overwinnen. Als in
diens tuin het lijk wordt gevonden
van een minderjarig meisje waarmee Quebert dertig jaar voordien
(en vlak voor haar verdwijning) een
relatie blijkt te hebben gehad,
wordt hij gearresteerd. Harry
Quebert is onmiddellijk hoofdverdachte en zijn beroemde roman
komt in opspraak.
Overtuigd van de onschuld van zijn
grote voorbeeld vertrekt Marcus
naar Harry’s huis in New Hampshire
om de werkelijke toedracht rond de
dood van Nola te achterhalen en al
schrijvende – en met de hulp van
zijn advocaat – de onschuld van zijn
meester te bewijzen. Maar de waarheid blijkt veel gecompliceerder
dan hij dacht.
Het boek werd in Frankrijk een
publiekssucces
en
veelvuldig
bekroond. Het sterk op Amerikaanse
thrillerleest
geschoeide
boek
(oppervlakkige karaktertekeningen
en een vooral door plot en spanning
gestuurd verhaal) boeit sterk.
Een foto die je neemt tussen twee
spiegels in staande, geeft je een
oneindige verdubbeling. Zo is het
ook een beetje met dit boek. Over
een schrijver die schrijft over een
schrijver die schrijft. Maar in eerste
instantie lijkt dat deel van het
verhaal bijzaak. Bovenal is het de
mysterieuze verdwijning van een
15-jarig meisje ruim 30 jaar geleden
uit een klein dorpje wat leidt tot
allerlei ontwikkelingen, verdachten
en plotwendingen. Tot het einde
toe blijft onduidelijk wat er nu werkelijk is gebeurd. Het is een boek
als een rollercoaster: je kunt niet
anders dan erin blijven zitten tot
het eind en alle wendingen volgen,
om aan het eind beduusd en onder
de indruk uit te stappen en terug te
kijken op alles wat je hebt meegemaakt. Echt een boek waarbij je je
's ochtends bij het opstaan

verheugt om 's avonds na het werk
verder te kunnen lezen.
Dicker slaagt er goed in een beklemmende sfeer te creëren waardoor het dorpse tijdsbeeld goed uit
de verf komt. Het is haast opmerkelijk te noemen dat de schrijver
ogenschijnlijk zo veel moeite doet
om niet één keer het boek 'Lolita'
aan te halen. Zeker omdat het ook
gaat over schrijvers en boeken. Het
principe van de verboden liefde
speelt namelijk de hoofdrol in dit
boek. Helaas wordt deze in mijn
optiek soms wat over gedramatiseerd wat zich uit in dialogen die
doen denken aan goedkope romannetjes. Soms worden deze ook iets
te vaak herhaald. Dat maakt het
boek op sommige punten wat langdradig maar het uiteindelijke plot is
opnieuw erg fris en verrassend.
Joël Dicker is met zijn roman “La
vérité sur l'affaire Harry Quebert”
winnaar van de Prix Tulipe 2013. Dit
is op 18 juni bekendgemaakt in het
Institut français - Maison Descartes.
De Nederlandse vertaling van de
roman “De waarheid over de zaak
Harry Quebert” is op 9 januari 2014
verschenen bij De Bezige Bij.
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Een nacht in het paleis
(Alle gelijkenissen met bestaande personen zijn louter toevallig.)

D

e Cassatiemagistraat had
zorgvuldige instructies
gegeven. Niemand van
het groepje dat zich tegen het sluiten van het Paleis via een lift naar
een ons onbekend tussenverdiep
begaf, kende de magistraat, hoewel
enkelen van zijn naam hadden
gehoord maar dachten dat hij reeds
een tijd op rust was. Het Paleis verdonkerde. Buiten huilde de wind,
voorteken van een komende herfststorm.
Het was een gezelschap van mannen: enige raadsheren in het Hof
van Beroep, een ondervoorzitter van
de rechtbank van eerste aanleg,
enige parketmagistraten en de vertegenwoordigers van de beide
Ordes van advocaten. Ieder had een
persoonlijke uitnodiging gekregen
voor wat de Cassatiemagistraat beschreef als “een bijzondere rondleiding”.
Onze gastheer was bejaard, gladgeschoren, donker gekleed. Hij verwelkomde ons summier, en vroeg ons
hem te volgen.
In een duistere gang hield hij stil en
bezwoor ons te zwijgen.
“Hij zal nu wel komen”, zegde hij ons
op gedempte toon. Niemand dacht
er aan te vragen wie dit zou zijn. De
kilte sloeg om ons heen.
Het einde van de gang werd plotseling verlicht door een rode gloed,
als van een vuur.
“Hij
komt”,
fluisterde
de
Cassatiemagistraat, “blijf staan en
zeg niets, dan zal er U niets gebeuren”.

Bruno De Vuyst

met indringende ogen aan, bleef
voor een raadsheer van het Hof van
Beroep staan, en mompelde iets.
Niemand verstond het, maar de
raadsheer zakte in elkaar, en de verschijning draaide zich van ons af en
verdween, naar het einde van de
gang, waarna de gloed verdween.
Wij repten ons naar onze gezel, en
na hem terug bij bewustzijn recht te
zetten, vroegen wij hem wat de
geestverschijning had gemompeld.
“Ik ken hem”, zegde de raadsheer.
“Hij was een kamervoorzitter die
zaken in beraad nam maar ze niet
uitsprak”. Nu is zijn straf dat hij
moet ronddwalen tot zijn zaken uitgesproken zijn.
Waarom dwaalt zijn geest dan nog
rond, vroegen wij? De raadsheren
van het Hof van Beroep keken
elkaar, en ons, meewarig aan. De
achterstand is groot, zegden ze, en
sommige dossiers hebben we nooit
meer teruggevonden.
“Hij zal eeuwig moeten ronddwalen”, zegde de Cassatiemagistraat
somber. “Kom, volg mij”.
Omdat wij niet durfden in de duistere gang te blijven, volgden wij onze
gastheer.
“Gebruik de liften niet”, zegde hij,
“ze leiden een eigen leven nadat de
poorten van het Paleis gesloten zijn.
Zij zouden U kunnen leiden naar
plaatsen waar niemand van terugkomt”. Wij huiverden en beklommen, elkaar steunend, de trappen.
Na lange beklimmingen bereikten
wij een plaats die met een enkele
lamp werd verlicht. Een enkele
onder ons herkende de bibliotheek
van het Hof van Cassatie.

De rode gloed bewoog, en het werd
duidelijk dat het een gestalte was,
gekleed in flarden van een rode
toga, die recht op ons af liep.

“Wacht
hier”,
fluisterde
de
Cassatiemagistraat ons toe, “want
zij is al aanwezig”.

Tot voor ons gekomen alsof hij
zweefde, keek de verschijning ons

Een beklemmende stilte overviel
ons.

Tussen de rekken bemerkten wij een
zacht schijnsel.
Het schijnsel kwam onze richting
uit, en wij bemerkten een vrouw in
toga, met een boek in de hand. Toen
zij ons zag, krijste zij luidkeels en
liep van ons weg.
“Zij ontleende hier een boek maar
bracht het nooit terug voor zij
stierf”, zegde onze gastheer. “Nu
dwaalt zij hier elke nacht rond, om
een boek terug in de rekken te zetten, maar zij vindt nooit waar het
thuishoort. Elke morgen moeten de
bibliothecarissen rekken die overhoop gesmeten werden door haar,
in haar futiele zoektocht, terug recht
zetten”.
Hoe weet U dat allemaal, wilden wij
vragen, maar de Cassatiemagistraat
plaatste zijn vingers op de lippen.
“Wij mogen haar niet storen, want
zij is erg wispelturig en dikwijls chagrijnig, zoals de meeste vrouwen
zijn, ook al zijn ze geest geworden.
Kom, volg mij”.
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Een nacht in het paleis

Hij ging ons weer voor, langs donkere, lege gangen en eindeloze onverlichte trappartijen.
Wij hoorden een gedruis, dat steeds
luider werd.
We ontwaarden een zittingzaal die
van binnen uit rood verlicht was,
alsof het er brandde. Het gedruis
werd steeds luider en we ontwaarden frazen, zinnen, in beide landstalen en zelfs in het latijn.
Onze gastheer stootte de deur open,
en wij zagen een hels spektakel.
Geraamten in toga klampten zich
vast aan de balie, en in de voorzitterszetel zat een ander geraamte dat
zich af en toe in de luidkeelse debatten mengde.
“Ziedaar”, zegde de Cassatiemagistraat nu op luide toon, luid genoeg
om het pleidooi te overstemmen
“ziedaar wat er van komt als men in
een vereffening-verdeling niet

bemiddelt. Zij zijn veroordeeld om
deze zaak voor eeuwig te pleiten”.
Maar hoe weet U dat allemaal, vroeg
een parketmagistraat, die van uit
zijn opdracht het meest inkwisitief
van ons allen was.
“Ik weet”, zegde de Cassatiemagistraat somber, “want ik ben zelf
gedoemd om hier eeuwig te blijven,
en diegenen rond te leiden die nog
verdoemd moeten worden.”
Waarom U, en waarom wij, vroeg de
parketmagistraat, met doorslaande
stem.
“Ik ben de bewaker van dit Paleis,
verantwoordelijk voor haar, en kan
haar niet laten ten onder gaan aan
janhagel zoals gij zijt, luiaards en
schurken, vandalen die het Paleis
ten onder richten en niets doen om
het te redden”.

dat hij de Stichting Poelaert financieel steunde, maar de geestverschijning – want nu wisten wij het zeker
– snoerde hem met zulk gebaar de
mond dat hij sprakeloos werd, wat
voor een advocaat uiterst zeldzaam
is.
“Gij maakt van deze tempel van de
wet een bordeel. Gij wilt er commercie onderbrengen, en wat zal dat
zijn? Een band met justitie? Wat
betekent dat? Een seksshop, een
apotheek voor Uw houten koppen,
een café om U te verzuipen? Is dat
Uw masterplan?” En hij werd steeds
roder, en steeds groter.
Wij sidderden en dan, als in trance,
en in doodsangst, liepen wij naar
buiten. Hoe wij buiten raakten is mij
nog steeds een raadsel.
Ik ben in de regen en wind tot in
Asse gelopen.

De vertegenwoordiger van de Franse
Orde probeerde te argumenteren

Jabkes karting trophee

D

e JABkes organiseerden op 6 maart
2014 voor een tweede maal een
Karting Trophee. Niet minder dan 10
teams schreven zich in voor deze twee uur
durende endurance race onder confraters! Met
108 laps werd team KeepFightingSchumi de
winnaar, op de voet gevolgd door team Lorenz
(106 laps) en team Need4Speed (104 laps). Het
snelste rondje was voor team Gevers/TwoBirds,
dat in slechts 37,224s het parcours wist af te leggen.
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Het Aanvullend Pensioen
speciaal voor U
www.vkag.be

Voorzorgskas
voor advocaten, gerechtsdeurwaarders
en andere zelfstandigen OFP

Gulden Vlieslaan 64 • 1060 Brussel
Tel. : 02 534 42 42 • Fax : 02 534 43 43
info@vkag.be • www.vkag.be

De bevoorrechte partners
van Brusselse advocaten

Alle talen

Voorzorgskas
voor advocaten, gerechtsdeurwaarders
en andere zelfstandigen OFP

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
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Wij verwachten U :
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www.odendhal.be
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