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waarde confraters, 

1 september 2015. Een nieuw gerech-
telijk jaar kondigt zich aan. Stagiairs en 
stagemeesters wandelen fier, zelfs met 
borst vooruit, het justitiepaleis binnen. 
het gebouw lijkt - althans op het eerste 
zicht - het gedroomde decor voor de 
grandeur van wat er op til staat: een 
nieuwe eedaflegging ter versterking van 
ons huidig advocatenkorps.  

in de coulissen van voormeld decor 
schuilen evenwel diverse mankementen.  
ons gerechtelijk apparaat hinkt achter-
op, vertoont vele hiaten en ondertussen 
stapelen de problemen zich dag na dag 
op.  ondertussen verwachten onze 

aegroto dum anima est, spes est

cliënten nog steeds een vlotte, 
efficiën te en doeltreffende rechtsbe-
deling, als het even kan binnen een 
redelijke termijn. deze twee uitersten 
met elkaar rijmen wordt zo stilaan een 
waar huzarenstuk.

voorbeelden van voormelde man-
kementen zijn legio. de veiligheids-
problematiek in het justitiepaleis blijft 
aanslepen, de gevolgen daarvan raken 
diep. aan Franstalige zijde worden 
gedetineerden niet meer voorgeleid 
ofwel gewoon vrijgelaten wegens 
gebrek aan voldoende middelen en/of 
mankracht. zittingen worden geschorst 
dan wel sine die uitgesteld. noodzaak 
of rechtsweigering? vakbonden dienen 
stakingsaanzeggingen in bij wijze van 
ultimum remedium. de deuren van 
het portalisgebouw blijven gesloten 
door personeelstekort. de gevolgen 
van de overhaaste ontdubbeling van 
de rechtbanken van het gerechtelijk 
arrondissement brussel, een uitermate 
ondeskundig politiek compromis, laten 
zich voelen in alle geledingen van het 
justitieel apparaat.wettelijke kaders bij 
zowel de magistratuur als in de griffies 
geraken niet of niet behoorlijk ingevuld. 
Griffies sluiten hun deuren waardoor 

woord van de voorzitter liesbeth jansens

(straf)dossiers niet meer kunnen 
worden geraadpleegd, conclusies niet 
meer kunnen worden neergelegd. de 
stellingen van ons paleis roesten, die 
van onze rechtsstaat ook.  tegelijkertijd 
wachten de vluchtelingen in grote geta-
le op onze stoep. ook zij hebben recht 
op een degelijke rechtsbedeling, waar 
nodig bijgestaan door een advocaat. 
de organisatie van dergelijke bijstand 
zorgt voor bijkomende uitdagingen, de 
kostprijs van dergelijke bijstand blijft een 
disproportioneel kostelijke zaak (althans 
voor onze Staatskas).

Fundamentele vragen dringen zich op. 
wie is nu eigenlijk aan zet? hoe en 
vooral wie kan zorgen voor een om-
mekeer? Moeten we, of beter kunnen 
we rekenen op onze democratisch 
verkozen politici? zijn onze magistraten 
bij machte om het tij te doen keren? 
welke rol kunnen wij als advocaten 
opnemen in deze polemiek? 
wie zal het zeggen. 
Aegroto dum anima est, spes est. Zolang 
de zieke nog reageert, is er hoop.

Liesbeth Jansens
Voorzitter 2015-2016
info@vlaamspleitgenootschap.be
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De hervorming van het gerechte-
lijk landschap is niet onopgemerkt 
voorbijgegaan. Het Poelaertplein (PP) 
kon mevrouw Gaby Van den Bossche, 
sinds 26 mei 2015 Voorzitter van 
de Nederlandstalige Rechtbank van 
Koophandel, strikken voor een stand 
van zaken.

PP: In Brussel kenden wij u eerst als Voor-
zitter van de tweetalige Arbeidsrechtbank 
Brussel, en nadien van de Nederlandstalige 
Arbeidsrechtbank Brussel. Hoe bevalt u uw 
nieuwe functie?

Gaby Van den Bossche: Mijn transfert 
is misschien wel wat ongewoon. Er zijn 
niet zoveel magistraten die tijdens hun 
carrière veranderen van specialisatie. 
de nederlandstalige rechtbank van 
koophandel had echter in de eerste 
plaats iemand nodig om de rechtbank 
te managen. ik had al ervaring met het 
leiden van een rechtbank in moeilijke 
omstandigheden. dan was de overstap 
toch niet zo vreemd. ik organiseer graag 
en ga graag om met mensen. in deze 
nieuwe functie vind ik dit allemaal terug. 

het kost mij natuurlijk wel veel tijd en 
moeite om de specifieke handelsrech-
telijke materie onder de knie te krijgen. 
advocaten die vaak op koophandel 
pleiten, zullen al gezien hebben dat 

ik sedert half juni de zittingen kort 
geding doe. de techniek van het kort 
geding was mij uiteraard wel bekend, 
maar ik geef grif toe dat ik voor 
elke zaak opnieuw de boeken moet 
induiken en moet studeren. dat is een 
grote uitdaging, maar het geeft mij veel 
voldoening. ik leer graag elke dag bij.

de mensen waar ik zo veel jaren mee 
heb gewerkt op de arbeidsrechtbank, 
mis ik wel. En ook de contacten met 
de arbeidsrechters uit andere arron-
dissementen verwateren spijtig genoeg. 

PP: In april 2014 trokken zes rechters 
aan de alarmbel. Zij brachten de Hoge 
Raad voor de Justitie (HRJ) op de hoogte 
van “ernstige problemen met het beleid 
en functioneren van de voorzitter van 
hun rechtbank.” Naar aanleiding hiervan 
kwam er een auditverslag. Dit verslag 
was niet mals. Welke vaststellingen uit het 
auditverslag dienen we te onthouden? 

het auditrapport heeft verschillende 
pijnpunten blootgelegd. Samenvat-
tend kan worden gesteld dat er een 
probleem was van onderlinge com-
municatie en transparantie. Er is het 
probleem van te lange doorlooptijden, 
waar men eerst een analyse van de 
oorzaken moet maken en daarna op-
lossingen uitwerken, die intern overlegd 

moeten worden. de hrj meende ook 
dat bemiddeling als oplossing voor ge-
schillen meer aandacht moet krijgen en 
dat desgevallend een opleiding moest 
georganiseerd worden. Met betrekking 
tot de deskundigenonderzoeken wer-
den een aantal problemen aangehaald, 
vooral in verband met de aanduiding 
van deskundigen, de kwaliteit ervan en 
de opvolging. de voorhanden zijnde 
mogelijkheden op informaticagebied 
werden volgens de hrj te weinig 
gebruikt. ten slotte werd  er ook op 
gewezen dat elke rechtzoekende recht 
heeft op “reasonable justice within a 
reasonable time at a reasonable cost”.

PP: Welke oplossingen worden door u 
voorgedragen? Welke zijn de voornaamste 
projecten? 

Met betrekking tot het probleem 
van onderlinge communicatie en van 
gebrek aan transparantie denk ik dat 
dit nu wel zo goed als opgelost is. Eind 
juni 2015 hebben we al in onderling 
akkoord de dienstregeling voor het 
gerechtelijk jaar kunnen vastleggen en 
de noodzakelijke wijzigingen aan het 
reglement van de rechtbank kunnen 
doorvoeren. Mijn beleidsplan is ook 
al overlegd met de magistraten. de 
werklast is eveneens besproken. het is 
mijn bedoeling om te waken over een 

interview gaby van den bossche

En hoe zou het nog zijn op… 
koophandel?

§
1

Gaby Van den Bossche, voorzitter van de Nederlandstalige 
Rechtbank van Koophandel
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eerlijke verdeling daarvan. ook met de 
griffie bestaat er een goede verstand-
houding en een open communicatie.
ik ondervind dat velen – magistraten, 
griffiers en rechters in handelszaken – 
de oprechte wil hebben om vooruit 
te gaan. de rechters in handelszaken 
vormen echt een stuwende kracht als 
het op vernieuwing aankomt. 

Momenteel zijn we met verschillende 
werkgroepen thematisch de door de 
hrj omschreven problemen aan het 
analyseren. het is de bedoeling dat we 
vervolgens door concrete maatregelen 
tot een werkelijke organisatorische 
verbetering kunnen komen. bovendien 
hebben we een opleiding ‘bemidde-
ling’ georganiseerd, waarmee we in de 
toekomst nog iets willen doen.

ook werden al kleinere veranderingen 
doorgevoerd in de werkprocessen, die 
sommige vaak herhaalde taken sneller 
kunnen doen verlopen.

we kijken momenteel ook na hoe we, 
mits overleg en medewerking van de 
balie, de inleidingszitting vlotter kunnen 
laten verlopen.

PP: Wat is de impact van deze oplossin-
gen op de advocatuur en - belangrijker 
nog - de rechtszoekende? 

al deze initiatieven hebben natuur-
lijk tot doel om met de beschikbare 
middelen een betere dienst te kunnen 
verlenen, zodat de rechtzoekende 
beter en sneller kan worden geholpen. 
het zal wel enige tijd vergen voor u 
het resultaat zult kunnen waarnemen. 
ik ben ook van plan – nadat intern de 
analyse afgerond is – contact op te 
nemen met de Stafhouder, om concre-
te afspraken te maken. het staat vast 

dat er bijvoorbeeld erg veel pleit-
duur wordt verloren doordat op het 
laatste ogenblik nog om uitstel wordt 
gevraagd of meegedeeld dat er een 
akkoord bereikt is.dvocaten zouden er 
zich bewust van moeten zijn dat pleit-
duur een schaars goed is. wanneer zij 
uitstel vragen en hun pleitduur niet 
benutten, zorgen zij ervoor dat een 
andere zaak niet kan worden behan-
deld en dat de vaststellingstermijnen 
aldus nodeloos worden verlengd.

ook met de curatoren moeten we 
overleggen. we zouden graag uit de 
middeleeuwen stappen en de opvol-
ging van de faillissementsdossiers in-
formatiseren. Spijtig dat er via de ovb 
(die daar van de Minister de bevoegd-
heid toe kreeg) nog geen akkoord is 
over het veralgemeend gebruik ervan. 

PP: De praktische uitrol van de ontdub-
beling van de rechtbanken is nog volop 
aan de gang. Hoe verloopt dit inmiddels? 

ik ben pas voorzitter van de neder-
landstalige rechtbank van koophandel 
geworden op 26 mei 2015, dus toen 
de ontdubbeling al meer dan één jaar 
gerealiseerd was. De griffies waren al 
die tijd al ontdubbeld. in september 
2015 hebben we hier de interne ver-
huis van de magistraten uitgevoerd.
de verstandhouding tussen Franstali-
gen en nederlandstaligen is onveran-
derd goed gebleven.

PP: Wij lezen regelmatig mediabe-
richten over de onderbezetting in de 
Brusselse rechtbanken. Deelt u deze 
bekommernis? Hoe staat het met de 
invulling van uw wettelijk kader? 

ik zal mij beperken tot de nederlands-
talige rechtbank van koophandel.

Er is absoluut een probleem van on-
derbezetting van magistraten in onze 
rechtbank.

in het kader van de hervorming van 
het gerechtelijk arrondissement bhv 
werd door kpMg een werklastmeting 
uitgevoerd. hieruit bleek dat er twaalf 
magistraten nodig waren. uiteinde-
lijk werd door de politiek het kader 
vastgelegd op elf magistraten, maar in 
toepassing van de zesde Staatshervor-
ming wordt één plaats structureel niet 
ingevuld. dat brengt het kader dus de 
facto op tien. Sedert 1 juli 2015 is de 
tiende plaats vacant door de opruststel-
ling van een ondervoorzitter. Er zijn ook 
twee langdurig zieken, zodat we in feite 
met zeven rechters aan het werk zijn. 

inmiddels werd de wet op de natuur-
lijke rechter van kracht, en kregen 
we een exclusieve bevoegdheid met 
betrekking tot octrooien. het aantal 
zaken is hiermee bijna verdubbeld. 
het spreekt dus voor zich dat, indien 
kpMg nù een werklastmeting zou uit-
voeren, het aantal nodige magistraten 
nog flink hoger zou zijn dan twaalf.

we proberen met een optimalisering 
van de interne werkprocessen zo 
productief mogelijk te zijn, maar we 
kunnen niet toveren. zeven ma-
gistraten is gewoon te weinig. Men 
vergelijkt zo vaak met het buitenland 
om te zeggen dat we in belgië eigen-
lijk al méér magistraten hebben dan 
elders… Maar men vergeet daar dan 
ook bij te zeggen dat, bijvoorbeeld in 
nederland, een gemiddeld magistraat 
wordt bijgestaan door drie juristen. 
Men moet alles in een juist perspectief 
(willen) zien. 

PP: Wij danken u voor dit interview.

En hoe zou het nog zijn op… 
koophandel?



p/06

brandpunt

PP: In een brief van 22 september 2015 
aan minister van Justitie Koen Geens 
(CD&V) kondigen de magistraten en 
personeelsleden van de Franstalige jeugd-
rechtbank te Brussel aan dat zij vanaf 15 
oktober 2015 systematisch opgesloten 
minderjarigen zouden vrijlaten wegens 
personeelsgebrek. Mijnheer de Voorzitter, 
kunt u verduidelijken welke de problemen 
zijn waarmee de Franstalige jeugdrecht-
bank geconfronteerd wordt? Waarom zien 
de magistraten geen andere oplossing 
dan de systematische invrijheidstelling?

Goed nieuws voor het Brusselse Justitiepaleis: met de renovatie van de gevels wordt in 2018 (binnen 3 jaar, dus) gestart. 
De volledige renovatie zou 12 jaar duren en daarna zouden de koepel en de sokkel aan de beurt komen. Hopelijk duurt 
het opvullen van de vacatures bij de Franstalige Jeugdrechtbanken en de aanwerving van bijkomende krachten in het 
Veiligheidskorps iets minder lang. Luc Hennart, voorzitter van de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel en 
Kurt Sissau, Voorzitter Justitie Brussel bij het ACOD Overheidsdiensten lichten het nijpend personeelstekort toe.

gesprek met de heer luc hennart, voor zitter Franstalige rechtbank 
van Eerste aanleg te brussel

nijpend personeelstekort brengt werking 
brusselse rechtbanken in gevaar

Luc Hennart: naar aanleiding van de 
bhv wet werd, in april 2014, o.a. de 
toenmalige rEa  brussel ontdubbeld, 
op taal basis, in twee rechtscolleges. 
De leden van de griffie, die in de grote 
meerderheid van de nederlandstalige 
rol waren, werden, voor sommigen 
onder hen tegen hun wil, tewerkge-
steld in de nieuwe nederlandstalige 
rEa. Meteen was de Franstalige rEa 
kwaliteitsvolle medewerkers kwijt, die 
bovendien voor de leiding zorgden 
van de verschillende afdelingen van de 
griffie. De Franstalige REA heeft nieuwe 
medewerkers moeten aanwerven, die 
de werking van een griffie amper ken-
den met alle gevolgen van dien. Sinds 
april 2014 is het roeien met de riemen 
die men heeft en tot nu toe, dankzij de 
goede wil van de medewerkers, heeft 
men het hoofd deels boven water 
kunnen houden.

wij zijn anderhalf jaar later en de boot 
is aan het zinken. Er zijn 59 vacan-
te plaatsen, 12 langdurige zieken en 

22 personeelsleden die hun mutatie 
hebben aangevraagd. het hoeft geen 
betoog, in die omstandigheden is de 
situatie onhoudbaar geworden. het 
management van de rechtbank heeft de 
beschikbare werkkracht verdeeld onder 
de verschillende afdelingen.
de jeugdrechtbank (dertien jeugdrech-
ters) mist één griffier en de collegae 
worden, op administratief gebied, on-
dersteund door één medewerker voor 
vier jeugdkabinetten. als men het dage-
lijkse takenpakket van een jeugdrechter 
bekijkt is het onbegonnen werk. de col-
legae en de medewerkers leveren, sinds 
maanden, een ongelooflijke inspanning 
om, het koste wat het kost, het hoofd 
te bieden aan deze schrijnende situatie. 
de maat is vol en er moet hieraan een 
einde worden gesteld.

PP: Deze week werd aangekondigd dat de 
acties met twee maanden worden opge-
schort (tot 15 december 2015), waarna 
de magistraten de situatie opnieuw 
zouden evalueren. Met welke oplossingen 

Luc Hennart, voor zitter Franstalige Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel
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Op 18 september 2015 lezen we in 
Het Nieuwsblad: “De socialistische 
vakbond ACOD Overheidsdiensten heeft 
een stakingsaanzegging ingediend voor 
de aanslepende problemen bij het Veilig-
heidskorps in het Brussel. Dat zegt Kurt 
Sissau van ACOD.  Vandaag werd nog 
een terrorismeproces stilgelegd wegens 
een tekort aan veiligheidspersoneel in 
het gerechtsgebouw. We kunnen in Brus-
sel niet meer van Justitie spreken aldus 
Voorzitter Luc Hennart.” Het Poelaert-
plein verzocht de heer Kurt Sissau, 
Stafmedewerker en tevens Voorzitter 
Justitie Brussel bij het ACOD Over-
heidsdiensten om een reactie. 

PP: Wat is er aan de hand mijnheer 
Sissau? 

Kurt Sissau: na een reeks incidenten 
in het justitiepaleis van brussel, heeft 
de acod in september een stakings-
aanzegging ingediend om de aansle-
pende problemen bij justitie aan de 
kaak te stellen. 

in het voorjaar van 2015 trokken de 
drie vakbonden meermaals aan de 
alarmbel. op dat ogenblik waren er 
immers al meer dan een jaar geen 
aanwervingen voor het veiligheids-
korps meer geweest. het grootste 
slachtoffer hiervan is het justitiepaleis 
van brussel. 

in juni 2015 werd een stakingsdreiging 
weggewerkt door een voorstel vanuit 
het kabinet van Minister geens. Er 
zouden op korte termijn twintig per-

veiligheidskorps 
brussels justitiepaleis 
onderbemand

is de minister van Justitie over de brug ge-
komen? Wat werd er door onze minister 
toegezegd? Zijn deze oplossingen voor u 
voldoende?

ze hebben de minister van justitie aan-
geschreven om dit alles aan te kaarten 
en om hem duidelijk te maken dat ze, 
‘la mort dans l’âme’ prioriteiten moes-
ten bepalen. zo hebben ze beslist om 
niet zo maar systematisch de opgeslo-
ten minderjarigen vrij te laten maar wel, 
geen dwangmaatregel te treffen ten 
opzichte van een minderjarige die er-
van verdacht wordt een strafbaar feit te 
hebben gepleegd. Met andere woorden 
betekent dit dat de zaak wordt onder-
zocht maar, omwille van gebrek aan het 
nodige personeel, zonder het opleggen 
van dwangmaatregelen.

het is een evidentie dat de rechters 
niet tevreden zijn met deze gang van 
zaken. hoe zou het anders kunnen, 
nu ze het gevoel hebben dat ze hun 
wettelijke opdracht niet meer op een 
normale manier kunnen vervullen.
ook is het niet uit het oog te verliezen 
dat ze gekozen hebben om de overblij-
vende werkkracht in te schakelen in de 
behandeling van de talrijke zaken waar-
in een minderjarige in gevaar verkeert 
(bv allerlei mishandelingen waarvan hij 
of zij het slachtoffer is).

de minister van justitie heeft een 
afvaardiging van de jeugdrechters en 
hun medewerkers ontmoet. hij heeft 
het initiatief genomen om met het 
management van de rechtbank aan 
tafel te gaan zitten om onverwijld een 
oplossing te vinden. het is algemeen 
bekend dat de verstandhouding tussen 
de minister van justitie en mijzelf, de 
laatste tijd gespannen was maar ik ben 
verheugd dat dit contact heeft plaats-

gevonden. we zijn het eens zowel over 
de onderbezetting van het personeels-
kader als over het feit dat onverwijld 
aan deze situatie moet worden 
verholpen door het invullen, op de een 
of andere manier, van de bestaande 
vacatures. hij is er zich nu ook, denk ik, 
bewust van dat al de afdelingen van de 
rechtbank (o.a. familierechtbank) voor 
dezelfde rampzalige situatie staan en 
dat het verschuiven van personeels-
leden geen oplossing is. Er moest aan 
dit overleg een kans worden geboden, 
reden waarom de acties van de jeugd-
rechters met twee maanden werden 
opgeschort.

PP: Welke afdelingen van uw rechtbank 
worden nog geconfronteerd met een 
structurele onderbezetting?

tot driemaal toe werd onze minister 
van justitie aangeschreven. Eerst door de 
jeugdrechters, nadien door de rechters 
van de raadkamers voor wie de gedeti-
neerden niet meer werden voorgeleid in 
het kader van de voorlopige hechtenis 
en meer recentelijk, door de rechters 
van de familierechtbank met dezelfde 
boodschap. in brussel is het onmogelijk 
geworden om een respectvolle open-
bare dienst justitie aan de Franstalige 
burger te verlenen. laat het ons duidelijk 
maken, voor iedereen is het nu buigen of 
barsten.

PP: Bent u ten slotte niet bezorgd over 
de weerslag van zulke maatregelen in de 
publieke opinie?  

ik ben ervan overtuigd dat dankzij deze 
signalen de publieke opinie wakker gaat 
schieten. laat ons hopen dat het niet te 
laat is.

PP: Wij danken u voor dit interview.

brandpunt
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sonen worden aangeworven voor het 
justitiepaleis. ook zou voor zes weken 
een privéfirma worden ingezet om de 
‘scanstraat’ te verzorgen.

voor de acod was het moeilijk te 
aanvaarden dat een privéfirma de 
taken zou uitvoeren om een gebrek 
aan overheidspersoneel te com-
penseren. Met veel tegenzin zijn wij 
er echter mee akkoord gegaan om 
tijdelijk gebruik te maken van een 
privéfirma.

in september stelden wij vast dat de 
twintig beloofde aanwervingen nog 
steeds niet goedgekeurd waren door 
de inspecteur van Financiën. 

onze mensen werken echter in een 
systeem volgens hetwelk hen wekelijks 
slechts een beperkt aantal overuren 
opgelegd kan worden. op het ogenblik 
dat vastgesteld werd dat de beloofde 
aanwervingen uitbleven, waren de 
overuren van onze mensen die week 
al ruim overschreden. daarop beslis-
ten zij om die dag het werk te beëin-
digen. doordat de politie niet wou 
bijspringen is er inderdaad een proces 
stilgelegd.

hiermee komen we tot de essentie 
van de zaak. de wetteksten en de kb’s 
tot oprichting van het veiligheidskorps 
bepalen immers dat het veiligheids-
korps ondersteunend moet werken 
in zijn taken om het politiewerk te 
verlichten. deze samenwerking tussen 

politie en veiligheidskorps noemt men 
‘gemengde werking’.

PP: Nochtans zijn noch uw Gentse, noch 
uw Antwerpse, noch uw Turnhoutse 
collega’s in hetzelfde bedje ziek. Waarom 
lijkt enkel Brussel geplaagd door zoveel 
problemen?

Elders in belgië wordt zonder pro-
blemen gemengd gewerkt. de politie 
vraagt aan het veiligheidskorps hoeveel 
mensen ze voor een bepaalde dag 
ter beschikking hebben. zij bekijken 
vervolgens hoeveel mensen ze nodig 
hebben om de rechtbanken te bevei-
ligen, transport van gedetineerden te 
verzekeren, enz...

niet zo in brussel. reeds jarenlang 
klagen de drie representatieve vak-
bonden de malaise in het brusselse 
justitiepaleis aan. daar weigeren de 
verantwoordelijken van de lokale 
politie om op dezelfde manier te 
werken zoals in de andere zones. de 
politieagenten worden enkel ingezet 
om patrouilles te verzorgen, maar 
niet om de taken uit te voeren van 
het veiligheidskorps, die in principe 
politie taken zijn. u begrijpt dat men 
hier in een omgekeerde wereld leeft.

als vakbond kon de acod haar men-
sen niet in de kou laten staan, gelet 
op de vele negatieve reacties in de 
pers, zelfs van onze eigen minister van 
justitie. ook de berichtgeving over het 
stopzetten van het terrorismeproces 

werd ons aangewreven, terwijl het hier 
ging om een zuiver geval van onvol-
doende politieversterking. 

daarom hebben wij onmiddellijk een 
stakingsaanzegging ingediend. door 
deze stakingsaanzegging kwam alles 
in een stroomversnelling. de minister 
van justitie nam het dossier persoonlijk 
ter harte en de versterking van twintig 
personeelsleden werd door een be-
roepsprocedure tegen de inspecteur 
van Financiën goedgekeurd.

PP: Zijn er verbeteringen in het vooruit-
zicht? 

de twintig extra personeelsleden 
zullen in de praktijk slechts op de 
werkvloer zijn vanaf februari 2016. 
daarom zal in de tussenperiode een 
team van de federale politie het 
veiligheidskorps komen versterken. 
ook zal de overeenkomst met de 
privéfirma verlengd worden. In de 
toekomst zouden er nog structurele 
ingrepen gebeuren in het gebouw, 
waardoor het makkelijker zou zijn 
voor de mensen van het veiligheids-
korps om gedetineerden voor de 
rechtbank voor te leiden.

deze ingrepen zouden er moeten 
voor zorgen dat de werking van het 
justitiepaleis, wat betreft veiligheid, ge-
garandeerd is de komende maanden. 
de acod hoopt natuurlijk nog altijd 
dat de samenwerking met de politie 
ooit  op een efficiëntere manier zal 
verlopen.

PP: Wij danken u voor dit interview.

 

De wet bepaalt dat het Veiligheidskorps moet 
ondersteund worden, maar deze ‘gemengde werking’ 

blijkt in Brussel niet te kunnen



juStitiEpalEiS: Quo vadiS?

Wat men het eerst opmerkt is de 
geur. Een geur van stof, een geur van 
plaaster en van oud papier, de reuk 
van hout dat om een laagje boenwas 
smeekt, de reuk van gemorste koffie, 
van versleten pluche en van namaak-
leer. Men ruikt het paleis.

het belgische surrealisme begint, als 
men de ogen durft openen, in de salle 
des pas perdus.

op de plaats waar eens de brusselse 
galgen stonden en andreas van wezel 
zijn lijken pikte, tegen een heuvel 
geplakt, staat nu een gebouw dat een 
exponentiële uitvergroting is van het 

eclectische grafmonument van goblet 
d’alviella. of is het grafmonument een 
kleine versie van het monster?

Men kan dwalen en verdwalen in het 
paleis. Mijn patron nam me ooit, vele 
jaren geleden, mee op wandel, om 
prompt verloren te lopen. Men kan zich 
in het paleis verliezen: jaren geleden 
stond ik op mijn koffie te wachten bij 
de buvette, vroeg in de morgen, toen 
een sans papier mij aansprak, want hij 
had in een hoekje van het paleis de 
nacht doorgebracht.

ik heb ooit, in dit blad, een spookverhaal 
over het paleis geschreven, nadat ik 

terugkwam van een vergadering van 
het beheerscomité van ‘p1’, zoals het 
gebouw officieel heet.

het gebouw, onverlicht, is immers 
spookachtig als men het op een win-
ternacht moet doorwandelen na een 
late vergadering van de raad van de 
orde. op een zulk ogenblik worden 
alle meningsverschillen begraven, en 
gaat men hand in hand, de aansteker 
volgend, op zoek naar de conciergerie 
en de nooduitgang.

het gebouw en vele van de onderdelen 
zijn geklasseerd. de monumentale 
deuren gaan naar binnen open, en niet 

opiniE
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bruno de vuyst
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naar buiten zoals de brandweer het 
nu vereist. de huidige portiek, met de 
klapdeurtjes, is een death trap, en...
geklasseerd. Er zijn geen onderverde-
lingen zodat de rook van een brand 
makkelijk door het gebouw kan dwa-
len. de vluchtwegen bij evacuatie zijn 
nu aangezuiverd – één van de vlucht-
wegen van de noab kwam uit op de 
hoogspanningskabine, en die moest 
worden verplaatst. 

verschillende Eerste voorzitters van 
het hof van cassatie hebben werk 
gemaakt, als voorzitter van het be-
heerscomité van ‘p1’, van de evacua-
tieplannen en de oefeningen daarrond. 
hun werk, en dat van hun opvolgers, is 
daarmee zeker nog niet gedaan.

Er zijn ook, wat verloren in het geheel, 
mooie hoekjes in het justitiepaleis. Er is 
het monument, op de eerste verdie-
ping, van de gesneuvelde confraters, 
waar ik af en toe stil hou. Er is de gang 
met de rijen voormalige stafhouders 
die neerkijken op het nageslacht. ze 
denken er waarschijnlijk het hunne van. 
Er zijn de vergeelde foto’s, haast bid-
prentjes, van confraters, al dan niet in 
uniform, die nooit meer terug naar het 

paleis kwamen. En er is de braffortzaal, 
ondanks de hilarische ‘kunst’ die er 
staat en hangt.

ja, je kan niet anders dan lachen. 
lachen met de naakte man met de 
brandweerhelm die hydra’s te lijf gaat. 
de fasces, nu ja, toen was dat nog 
aanvaardbaar, en nu is men er aan 
gewoon geworden. 

het schilderij met een doopsel in de 
karolingische tijd gaat er nog mee door, 
hoewel de oude onderpastoor wel een 
geilaard lijkt. het lachen begint echt bij 
het bourgondische onding, deel van de 
100.000 frank die de belgische Staat in 
1880 voor het versieren van de rook-
zaal – want dat was het toen – veil had. 

philips de goede lijdt aan anorexia 
en zijn zoon karel de Stoute staat, 
in volledig harnas, klaar om door de 
zwitsers in stukjes te worden gehakt. 
De soldaten komen uit een Shrek film. 
het volgende paneel stelt een bezoek 
van albrecht en isabella aan rubens en 
hélène Fourment voor. Men kan het 
niet voorbij gaan zonder te overwegen 
dat het op een vroeg moment in een 
avondje partnerruil lijkt.

helemaal mooi is het laatste pa-
neel, dat een bezoek van Egmont en 
hoorne, en een aantal geuzen, aan de 
landvoogdes voorstelt. deze laatse lijkt 
te snakken naar een dosis immodium. 
de zure man in het zwart zal wel 
Marnix van Sint aldegonde moeten 
voorstellen, en de rosse fop moet wel 
brederode zijn. En dan zit er aan het 
tafeltje vooraan viglius. wacht even: 
was viglius linkshandig? En dan ziet 
men het: iedereen op het paneel is 
linkshandig. de schilder, die zichzelf aan 
de kant heeft geportretteerd, kijkt u 
ernstig aan maar hij is bijna klaar om in 
een lach te schieten want zie, hij heeft 
de belgische Staat mooi beet gehad en 
in plaats van originele schilderijen de 
kartons van wandtapijten, de achter-
kant dus, verkocht. de belgische Staat 
die de achterkant van kunst koopt: het 
is met de kunst van de braffortzaal als 
met de belgische Staat zelf.

ik mag het niet vergeten: uit de muur 
hangen nog wat draden. het is niet 
dat de conservator geen electrici-
teitsbudget meer over had. nee, het 
is moderne kunst: als men de draden 
verlicht komt er ‘ars aequi’ op de 
muur tevoorschijn. gaat het hier om 
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een illustratie van het schimmige van 
het recht, of is de kunstenaar een 
neoplatonist?

Men hoeft eigenlijk niet te lachen over 
de braffortzaal. Er staan de namen van 
twee moedige stafhouders uit de eer-
ste wereldoorlog. de naam van de zaal 
zelf verwijst naar de stafhouder die 
vlak voor de bevrijding door rexisten 
werd vermoord, onder andere omdat 
hij weigerde de joodse advocaten 
van onze balie te verwijderen. (in een 
ander rechtsgebied, en met vele ron-
kende namen in de toenmalige raad, 
gebeurde dat wel). de naam braffort 
blijft bestaan, en zijn geschiedenis mag 
steeds opnieuw verteld worden aan 
de komende generaties.

wat moeten we dan toch met het 
justitiepaleis?

de Minister wenst de voorrang te 
geven aan de nieuwe gevangenis te 
haren. ondanks de pogingen van 
jaspers-Eyers komt er wellicht geen 
nieuw gerechtsgebouw in de regent-
schapstraat, want: te duur. het paleis 
zou moeten opgekalefaterd worden, 
en de bekroning moeten worden 

van de inspanningen rond de campus 
poelaert. daarvoor zal geld en tijd 
nodig zijn. 

de stellages, die ondertussen haast 
aan klassering toe zijn, zullen moeten 
verdwijnen. de goten zullen gekuist 
worden, zodat zittingzalen geen 
regeninslag meer krijgen. Misschien 
komt er echte marmer, heden goed-
koper dan de namaakmarmer die 
poelaert en co. bezigden.  Misschien 
wordt al het lege en onbestemde in 
dit grote paleis nu eens ingevuld – 
iets wat de noab als grote groeier 
zou verwelkomen.

Er zou misschien zelfs eens een de-
fibrillator kunnen komen. Op heden 
moeten magistraten daarvoor immers 
beroep doen op de advocatenordes.
Er wordt gestudeerd over de sokkel 
– de 0 en -1 verdiepingen – van het 
paleis, om er enige commerciële invul-
ling aan te geven. wellicht is dat een 
hopeloze zaak, gegeven een scanner 
die diegenen controleert die niet hoe-
ven gecontroleerd te worden en met 
chocoladesoldaatjes op de trappen, o 
zo makkelijke doelwitten voor wie het 
kwade wil.

En wat zou men commercieel kunnen 
plaatsen, met ‘een band met justitie’?  
Een pornoshop?  Een biertapperij – 
die zou men beter situeren dicht bij 
de politierechtbanken. het secretariaat 
van enige sekten? Een apotheek die 
antidepressiva en  kalmeringspillen 
verkoopt?

ik kan niet anders dan sluiten met een 
bedenking. ik leef namelijk in ‘p3’, alias 
het justitiehuis in de regentschapstraat. 
tegenover mijn kantoor zie ik het 
vredegerecht waar enige jaren geleden 
een Vrederechter en Griffier werden 
vermoord. de lokalen zijn klaarblijkelijk 
niet brandveilig. op het bjb is er elke 
week wel wat verbaal geweld, en af en 
toe wat fysiek geweld ook.

Een scanner is er niet. Er is een nood-
knop, en men mag hopen dat de poli-
tie dan tijdig komt. de soldaten staan 
aan de overkant, bij de synagoog.

Bruno De Vuyst is onder andere advocaat, 
gewezen directeur van het BJB NOAB en 
auteur van novelles, columns en theater-
werk. Zijn opinies zijn persoonlijk.

opiniE



Alle informatie vindt u op:
www.vlaamspleitgenootschap.be

permanente Vorming

naar jaarlijkse gewoonte biedt het 
vpg een reeks interessante recyclage-
middagen (permanente vorming) 
aan, die plaatshebben op dinsdag van 
12u tot +/- 14u in het auditorium van 
de Fod justitie (waterloolaan 115, 
1000 brussel). Er worden bij aankomst 
een drankje en broodjes voorzien. 

Deelnamebijdrage: 
15 Eur (stagiairs-leden) – 25 Eur 
(leden) – 50 Eur (niet-leden)
Permanente vorming:  voor elk van 
deze recyclages werden twee juridische 
punten toegekend. 

28/10/2015 
Paleisdispuut
“Go West, Young Man! De Geneefse 
Conventies, actueel of achterhaald?”
boeiend interactief debat over de 
vluchtelingenproblematiek vanuit 
rechtsfilosofisch oogpunt. 

Deelnamebijdrage: gratis deelname. 
Permanente vorming:  drie juridische 
punten werden toegekend. 

17/11/2015 
Inleiding tot de jaarrekening
het vpg en de jabkes organiseren, in 
samenwerking met onze geprivilegieerde 
partner ing privalis, een cursus ‘Inleiding 
tot de jaarrekening’. de lesgevers zullen u 
in het bijzonder toelichten hoe de diverse 
onderdelen van de jaarrekening zich tot 
elkaar verhouden, en hoe zij dynamisch 

recyclagemiddagen & culturele activiteiten
oktober en november  

activitEitEnkalEndEr

met elkaar in verbinding staan.  verder 
zal u leren onderzoeken, wat de gezond-
heidstoestand is van een onderneming.

Deelnamebijdrage: 
30 Eur (stagiairs-leden) – 40 Eur 
(leden) – 55 Eur (niet-leden)
Permanente vorming:  drie juridische 
punten werden aangevraagd. 

17/11/2015
Permanente Vorming 5
handelspraktijken (Mr. geert bovy)

08/12/2015
Permanente Vorming 6
Mededingingsrecht in burgerlijke pro-
cedures (Mr. geneviève borremans)

Cultuur

05/11/2015
First Cabinet Whisky Tasting
aan de hand van zeven zorgvuldig 
geselecteerde soorten maakt u kennis 
met de belangrijkste trends in de 
wondere wereld van de whisky. 

12/11/2015
Tentoonstelling:  “Europalia Turkije – 
Anatolia, Home of Eternity”
anatolië is van oudsher een brug 
tussen Europa en azië, waar tal van 
migraties zorgden voor een buitenge-
woon boeiende culture uitwisseling. 

hoe verschillend die opeenvolgende 
beschavingen ook waren, het is op-
vallend hoe cultus en rituelen werden 
doorgegeven. de continuïteit van die 
rituelen vormen de rode draad door-
heen de tentoonstelling.

§
1
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de lidgelden van het Vpg 
zijn de volgende*: 

• 30 EUR voor stagiairs
• 70 EUR voor advocaten met tot 
 15 jaar balie-ervaring
• 80 EUR voor advocaten met meer 

dan 15 jaar balie-ervaring
• 95 EUR voor ereleden. 

* Meer informatie vindt u op : 
www.vlaamspleitgenootschap.be

02/12/201
Theatervoorstelling: “Missie”
bruno vanden broecke schittert als 
“witte pater” in dit theaterstuk. 

15/12/2015
Opera:  “Hänsel und Gretel” 
(Engelbert Humperdinck)
“wat een begeesterende humor, wat 
een fijne eenvoud in de melodie, wat 
een vrijheid in de orkestbehandeling, 
wat een meesterschap in het ensemble, 
wat een bloeiende inventiviteit, wat een 
rijke polyfonie, en alles zo origineel, en 
zo authentiek duits!” – richard Strauss

Sport

14/11/2015
Tennistoernooi van de Brusselse Balies
nederlandstalige en Franstalige advocaten, 
magistraten en griffiers van onze Brusselse 
balie nemen het op zaterdagnamiddag 
14 november 2015 tegen elkaar op, dit 
op de (overdekte) tennisterreinen van de 
tennisclub Forêt de Soignes.

§
1

   Word lid  van het Vlaams 

Pleitgenootschap en geniet    

  van de vele ledenvoordelen.



Sinds 1 september jl. mag ik mij de trot-
se vertegenwoordiger van de Stagiairs 
van de nederlandse orde van advoca-
ten bij de balie te brussel noemen. Mijn 
oprechte dank voor hun steun gaat uit 
naar alle 166 stagiairs die op mij heb-
ben gestemd, alle advocaten(-stagiairs) 
die voor mij duchtig campagne hebben 
gevoerd waaronder in het bijzonder mr. 
Milka Malfait en mr. Elise henneuse.

ik heb deze zomer niet stilgezeten: 
ik richtte een onafhankelijke denktank 
op, de ‘denktank Stage’, die naar een 
kwaliteitsvolle opleiding voor de stagi-
airs streeft en bestaat uit een jong team 
van vijf gemotiveerde stagiairs: mezelf, 
mr. Elise henneuse, mr. Frank hoogen-
dijk, mr. charlotte Stragier en mr. celine 
vannieuwenhuysen. Stuk voor stuk 
gedreven advocaten met visie.

advocaat zijn is meer dan alleen de 
rechtsregels kennen en kunnen toepas-
sen. als advocaat zal je pas uitblinken 
als je ook over de volgende kwaliteiten 
beschikt: je bent taal-, spreek- en schrijf-
vaardig, je hebt negotiation & manage-
ment skills en je bent stressbestendig. 
op de universiteit wordt hieraan 
weinig tot geen aandacht besteed, 

bijgevolg moet de stageopleiding op 
deze bijzondere noden inspelen. of dit 
het geval is, dat is de vraag waarover de 
‘denktank Stage’ zich zal buigen. 

de ‘denktank Stage’ zal, in overleg 
met alle stagiairs, maandelijks over 
volgende thema’s brainstormen: 
transparantie & communicatie van de 
noab, bjb, balie-examens, balie-
bijdrage, verplicht balie-engagement, 
Salduz, e.a. het uiteindelijke doel is 
tweeledig: i. het opstellen van een 
omstandig advies dat ik als vertegen-
woordiger van de Stagiairs in de 
Stagecommissie zal bespreken met 
de ultieme bedoeling dat de Stage-
commissie dit in een aanbeveling 
aan de raad van de orde vertaalt 
(eerste pijler) en ii. aanmoedigen en/
of organiseren i.s.m. de noab van 
vrijblijvende en toegankelijke niet-juri-
dische cursussen (tweede pijler).  
 
veel werk voor de boeg, maar laaiend 
enthousiast!

Sofie Naessens

woord van de jabkes en de vertegenwoordiger van de Stagiairs

Een nieuw gerechtelijk jaar is aange-
broken. De batterijen werden volledig 
opgeladen tijdens de vakantiemaan-
den en de toga’s vanonder het stof 
gehaald. 

ook het jabkes-team staat opnieuw te 
popelen om allerhande activiteiten te 
organiseren voor de advocaten-stagiairs 
aan onze brusselse balie. 

de jabkes, voluit jong advocaten 
brussel – kring der stagiairs, is een vzw 
aangesloten bij de nederlandse orde 
van advocaten bij de balie te brussel 
en organiseert jaarlijks tal van cultu-
rele, sportieve en sociale activiteiten, 
waaronder alvast talrijke afterworks 
op een leuke locatie in brussel, een 
yoga-initiatie, een openingsreceptie, 
en een baliequiz. naar goede traditie 
wordt het gerechtelijk jaar in schoon-
heid afgesloten met de nacht van de 
Stagiair die de jabkes organiseren in 
samenwerking met de “carrefour des 
Stagiaires”, onze Franstalige confraters.

om op de hoogte te blijven van alle 
activiteiten kan u zich inschrijven op 
onze mailinglist door een mailtje te stu-
ren naar info@jabkes.be of door onze 
jabkes groep op Facebook te ‘liken’. 

alle informatie over onze evenemen-
ten is ook terug te vinden op onze 
website www.jabkes.be. 

Maak er alvast een boeiend en leerrijk 
jaar van en hopelijk tot op één van 
onze activiteiten!

Dieter Vanoutrive
Voorzitter 2015-2016
info@jabkes.be
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deel jouw ideeën
www.facebook.com/groups/denktankStage en op LinkedIn

Vertegenwoordiger van de stagiairs 2015-2016
vertegenwoordigerstagiairs@gmail.com
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Vrijdag 27/11/2015

openIngS-
ConFerentIe 2015

Het VPG heeft de eer en het genoegen 
u uit te nodigen voor de openingscon-
ferentie ter gelegenheid van het 125ste 
werkingsjaar. Deze vindt dit jaar plaats op 
vrijdag 27 november 2015.

In de namiddag houdt de heer Jelle Flo de 
openingsrede met als titel: “Overspel en 
familieverlating in de scheiding der machten.” 

Na de repliek van voorzitter Liesbeth 
Jansens, zal stafhouder Kathleen Vercraeye 
de vergadering toespreken.

Twee juridische punten werden toege-
kend.

’s Avonds verwelkomen we u graag voor 
een receptie in de ‘Wild Gallery’ (Gerij-
straat 11, 1190 Brussel). 

Vanaf 20u tot 23u serveren we een heer-
lijk driegangenmenu tijdens het galadiner. 

Om 23u wordt u verwacht op de dans-
vloer, dan wel in onze gezellige lounge 
bar.  Avondkledij verplicht. 

Het aantal plaatsen is beperkt. 
Wij verzoeken u dan ook om tijdig in te 
schrijven. 

Wij hopen u massaal te mogen begroeten. 

het colloquium, waarop zowel binnenlandse als buitenlandse specialisten en persona-
liteiten uit het bedrijfsleven aan het woord komen,  begint stipt om 08u30. Er worden 
zes thema’s besproken: het toezicht, het bestuur, de remuneratie, de structuur van 
bancaire activiteiten, de afwikkelingsplannen en het eigen vermogen.

na de verwelkoming en het inleidend verslag, komt een eerste thema aan bod over 
het toezicht. Sprekers zijn jo Swyngedouw (Fr), nationale bank van belgië, en rik 
vandenberghe (nl), cEo van ing belgië en voorzitter van FEbElFin.

Na de koffiepauze wordt de governance van kredietinstellingen besproken door 
dirk van gerven (nl), voorzitter van de raad van toezicht FSMa, en jean cattar-
uzza (Fr), head of legal department ing belgië. kris de Schutter (nl), en olivier 
debray (Fr), gaan nadien in op de “Remuneratie en de bankenwet: over variabel en vast 
loon en het vertrek- over wat het is en zou moeten zijn”. 

in de namiddag lichten janet Mitchell (Fr), nationale bank van belgië, en Filip lersch 
(nl), Senior risk Manager Merchant banking, credit linked Securities kbc bank 
nv, “De structuur van de activiteiten: raakvlakken tussen het Europese en het Belgische 
recht, toegestane tradingsactiviteiten” toe. de ‘bail-in’ en de depositogarantie worden 
besproken door laurent ruzette (Fr), partner bij cleary gottlieb Steen & hamilton 
llp en van de international Fiscal association, en alain zenner (Fr), lid van het 
afwikkelingscollege van de nationale bank van belgië.

nicolas Staner (nl), nationale bank van belgië, en Marieke wyckaert (nl), professor 
aan de ku leuven, sluiten af met “Multi dimensionele aspecten rond de eigen middelen”.

praktisch

Datum: 01 december 2015 – 08u30 - 16u30 
Inschrijvingen: vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan énkel elektronisch, via onze 
website www.vlaamspleitgenootschap.be
Permanente vorming: aan deze studiedag werd door de orde van vlaamse balies 
6 juridische punten toegekend
Deelnamegeld: de deelnamegelden zijn de volgende:
zonder verslagboek: 95 Eur (stagiairs-leden) – 105 Eur (leden) – 130 Eur (niet-leden)
Met verslagboek: 150 Eur (stagiairs-leden) – 160 Eur (leden) – 185 Eur (niet-leden)
Plaats: ing auditorium, Marnixlaan 24, 1000 brussel

Het volledige programma van deze studiedag vindt u op onze 
website: www.vlaamspleitgenootschap.be

activitEitEnkalEndEr
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uit voorzorg…
nu denken aan later

VKAG, Gulden Vlieslaan 64, 1060 Brussel • info@vkag.be • www.vkag.be

jonas, 35 jaar, verdient als jongste partner in een advocatenkantoor 40.000 € 
(basis: netto belastbaar beroepsinkomen 2012).
Hoeveel kan hij maximaal veiligstellen voor een gewoon 
VApZ contract: 3.027,09 €*

wat ontvangt jonas op het einde van de overeenkomst op 65 jaar**

 bruto ouderdomskapitaal 121.420,39 €
 indicatief  winstaandeel (1%) 21.919,30 €
 Totaal op 65 jaar  143.339,69 €

*Naast een gewoon VAPZ contract bestaat ook de mogelijkheid om een sociaal VAPZ contract af te sluiten.
**Berekening op basis van een overdraagbaar contract met een rendement van 2,25% rekening houdend met 3% kosten/jaar.

 
De VAPZ-premies zijn volledig fiscaal aftrekbaar als beroepskosten. U betaalt door die aftrek ook minder 
sociale bijdragen. op een vapz bijdrage betaalt u geen premietaksen. het vapz is combineerbaar met 
andere vormen van aanvullende pensioenopbouw zoals een individuele pensioentoezegging (ipt), groeps-
verzekering en pensioensparen.

deze simulatie werd u aangeboden door de Voorzorgskas voor advocaten, 
gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen (VKAg).
voor alle voorwaarden, een persoonlijke simulatie en een antwoord op al uw vragen 
verwijzen we u naar www.vkag.be of neem contact op met de Voorzorgskas 
via e-mail info@vkag.be of op het telefoonnummer 02/534.42.42.
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JURIDISCHE TIJDSCHRIFTENCATALOGUS  •  CATALOGUE DE REVUES JURIDIQUES

In de kijker
Une source de connaissances et d’inspiration 

Revue générale de droit civil belge
Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht

Uw actuele kijk op recht 
en samenleving
De Juristenkrant

La pratique notariale
Recueil général de l’enregistrement 
et du notariat    

Sociaal recht • Droit social
Oriëntatie • Orientations
       

Zelfs kleppers als Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht, De Juristenkrant, Oriëntatie … 
bestelt u nu met 15 % korting op het eerste abonnementsjaar.

Ons aanbod geldt tot en met 15 januari 2016. Wacht dus niet met bestellen! 

Kent u ons ‘contrair’ kantje al?

15 % korting 
op meer dan 35 juridische tijdschriften van topkwaliteit!

Ontdek nu ons buitengewoon aanbod op

 shop.wolterskluwer.be/ACONTRARIO

Zelfs kleppers als Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht, De Juristenkrant, Oriëntatie … 
bestelt u nu met 15 % korting op het eerste abonnementsjaar.

Af en toe zijn we ‘CONTRAIR’

Redeneringen op hun kop zetten, geeft vaak een 
verfrissend nieuw perspectief. Dat weet elke jurist. 
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