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Termijnengids Gerechtelijk Recht
Auteurs: K. Vindevogel, H. De Clerck
De Termijnengids gerechtelijk recht geeft artikelsgewijs de belangrijkste termijnen weer die voorkomen in het Gerechtelijk
Wetboek (bijgewerkt tot juni 2015). Waar nodig wordt verwezen naar de meest recente rechtspraak en rechtsleer, relevant
voor de betreffende materie. Een handig trefwoordenregister maakt het zakboekje tot ideaal hulpmiddel voor de praktijkjurist. Deze termijnengids is gebaseerd op de editie van 1996 van de hand van gerechtsdeurwaarders Roger Dujardin en Erik
Verstraeten en van advocaat Sigrid Leroy.
Bestelcode: BP/TGER-BI15001  Jaar: 2015  Omvang: 190 pagina’s  ISBN: 9789046552483
Eenmalige aankoop: € 72,56 incl. btw -10%*= € 65,31 incl.btw (€ 61,61 excl.btw)
 shop.wolterskluwer.be/TGER-BI15001
Ook verkrijgbaar als

-book

Ik word verhoord. Wat nu?

Wat te doen bij een politioneel, gerechtelijk of ander verhoor
Auteur: F. Koning
Dit boek legt op een praktische manier uit hoe men zich kan voorbereiden op een politioneel, gerechtelijk of ander verhoor
en, nog meer, hoe men adequaat op de gestelde vragen kan antwoorden. Het boek beschrijft vooreerst alle rechten van de
verhoorde persoon en hun concrete implicaties tijdens het verloop van het verhoor. Er worden op zeer praktische wijze en
met voorbeelden alle “tips en tricks” (wat te doen, niet doen) meegedeeld voor de verhoorde persoon tijdens het verhoor.
Vervolgens benadrukt het boek de niet toegelaten gedragingen van de ondervragers, en tot slot, worden de verschillende
verhoorstrategieën beschreven. Niettegenstaande de wetenschappelijke onderzoekstechnieken (DNA, vingerafdruk, enz.)
blijft het verhoor tot op heden het belangrijkste middel van de politionele, gerechtelijke of andere overheden voor hun
onderzoek.
Bestelcode: BP/VERHOO-BI15001  Jaar: 2015  Omvang: 140 pagina’s  ISBN: 9789046584200
Eenmalige aankoop: € 43,00 incl. btw -10%*= € 38,70 incl.btw (€ 36,51 excl.btw)
 shop.wolterskluwer.be/VERHOO-BI15001

Ook verkrijgbaar als

-book

Pleidooi. Een handleiding welsprekendheid voor jonge juristen
Auteur: G. Martyn

16-0052-2

Hoe bereid je een pleidooi voor? Wat is een goede structuur voor een mondelinge verdediging voor de rechtbank en hoe
spreek je de leden van de rechtbank aan? Welke verbale maar ook non-verbale aspecten verdienen bijzondere aandacht?
Vermijd langdradigheid, onbeleefdheid, herhaling, ongepaste terminologie en andere valkuilen voor de beginnende advocaat. Deze handleiding geeft handige tips en waarschuwt voor veel voorkomende fouten. In heldere taal beschrijft dit
boekje de weg van een ongeordend dossier tot een overtuigend pleidooi. Dit boek is een handige gids voor juristen die hun
eerste stappen zetten in het gerechtelijke strijdperk.
Bestelcode: BP/PLEIDO-BI16001  Jaar: 2016  Omvang: 52 pagina’s  ISBN: 9789046593042
Eenmalige aankoop: € 11,00 incl. btw -10%*= € 9,90 incl.btw (€ 9,34 excl.btw)
Ook verkrijgbaar als
 shop.wolterskluwer.be/PLEIDO-BI16001

-book

* Korting geldig t.e.m. 10/06/2016
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Woord van de Voorzitter Liesbeth Jansens

Retrospectie

Wij danken u van harte voor uw
aanwezigheid tijdens de openingsconferentie ter gelegenheid van ons 125e
werkingsjaar. Wij hopen u ook op de
volgende editie opnieuw te mogen verwelkomen. Noteer vrijdag 25 november
2016 alvast in uw agenda.

Liesbeth Jansens

Geachte confraters,
Vrijdagnamiddag, 4 maart 2016. De
Plechtige Zittingszaal van het Hof van
Beroep was tot de nok gevuld, voor
een boeiende reflectie over de verhouding tussen de rechterlijke en de
uitvoerende macht. Vrijdagavond. Het
Vlaams Pleitgenootschap verwelkomt
niet minder dan 1.100 genodigden
tijdens het galadiner. De sfeer is gemoedelijk, het randentertainment subtiel
aanwezig. De wijn vloeit rijkelijk. Van
galadiner naar dansfeest: Great Gatsby-gewijs en onder het motto “a little
party never killed nobody” zetten de
aanwezigen de nacht in.

Het Vlaams Pleitgenootschap viert dit
jaar haar 125e verjaardag. Het ontstaan
van het Vlaams Pleitgenootschap is
– zoals haar naam verraadt – Vlaams
bewogen. Het Vlaams Pleitgenootschap
ontstond uit sociale bewogenheid voor
het lot van de Vlaamse rechtzoekende
die in het Frans werd gevonnist zonder
dat hij zich kon verweren tegen de
aantijgingen die het openbaar ministerie
in het Frans uitte.
Door haar niet-aflatende inzet in het
kader van de Belgische taalstrijd, heeft
het Vlaams Pleitgenootschap, samen
met andere Vlaamse jonge balies, grote
invloed gehad op het tot stand komen
van de wet op het gebruik der talen
in gerechtszaken van 1935 en diverse
andere wetten die het lot van de
Nederlandstalige moesten verbeteren
in de contacten met het gerecht.
Nadien is uit de schoot van het Vlaams
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Pleitgenootschap de Nederlandse Orde
van Advocaten te Brussel ontstaan.
De Nederlandstalige advocaat was,
tot voor een aantal decennia, niet naar
behoren vertegenwoordigd in de toen
unitaire Brusselse Orde. Het Vlaams
Pleitgenootschap heeft zich hiertegen
vurig verzet, hetgeen uitmondde in het
ontstaan van de NOAB in 1984.
Ook vandaag houdt het Vlaams
Pleitgenootschap eraan te waken over
de belangen van de Nederlandstalige
rechtzoekende. Maar onze opdracht
omvat meer. We blijven ernaar
streven kwaliteitsvolle permanente
vorming aan te bieden aan democratische prijzen. We blijven ons inzetten
voor de bevordering van het Brusselse
balieleven en de rechtscultuur, door
het creëren van opportuniteiten en
gelegenheden waar confraters elkaar
kunnen ontmoeten.
Het Vlaams Pleitgenootschap: 125 jaar,
maar nog steeds actueel, relevant, en
betrokken.
Met confraternele groet,
Liesbeth Jansens
Voorzitter 2015-2016

Ereleden 2015-2016
John-John ACKAERT, Bertrand ASSCHERICKX, Bruno BLANPAIN,
Edgar BOYDENS, Harry CAILLIAU, Peter CALLENS, Jean-Yves
CERCKEL, André DE BECKER, Theo DE BEIR, Auguste DE RIDDER,
Lievin DE WULF, Philippe DECLERCQ, Patrick A. DILLEN,
Joan DUBAERE, Jean-Pierre FIERENS, Huguette GEINGER,
Geert GLAS, August GOORIS, Leo GOOVAERTS, Joost HENDRIX,
Benoit HUMBLET, Frank JUDO, Fernand KEULENEER, Dirk
LAMBRECHT, Pieter LONDERS, Eline MEESSEMAN, Luc PANIS,
Cathérine SACRÉ, Jozef SLOOTMANS, Marc SMOUT, Paul
STRUYVEN, Alex TALLON, Karel VAN ALSENOY, Leo VANDENHOLE, Frank VAN DER SCHUEREN, Hugo VAN EECKE, Hans VAN
HAM, Hugo VANDENBERGHE, Kathleen VERCRAEYE, Tim VERMEIR.
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Joris Tiebout ontvangt de Prijs van de Vlaamse Pleiter uit handen van
Oud-Voorzitter Joris Roesems.

De heer Flo, rechter bij de rechtbank van eerste aanleg te West-Vlaanderen

openingsconferentie
125ste werkingsjaar

Een bijzonder jubileum
Verslag van de openingsconferentie van het 125ste werkingsjaar

Op vrijdagochtend 4 maart 2016
maakte de Brusselse balie zich op
voor de plechtige openingsconferentie ter gelegenheid van het nieuwe
werkingsjaar. Wie de geschiedenis
van het Vlaams Pleitgenootschap
(“VPG”) kent, weet dat de vereniging
opgericht werd in 1891. Een beetje
hoofdrekenen leert ons bijgevolg dat
deze plechtige openingsconferentie
een lustrumviering was ter ere van
het 125-jarig bestaan van het VPG.
De Plechtige Openingsconferentie van
het VPG bestaat uit de Plechtige Openingszitting en het Galadiner. Ook dit
jaar was de Plechtige Openingszitting
in het Justitiepaleis de officiële aftrap
van de festiviteiten. Het VPG dankt
haar gastheer, de heer Luc Maes, Eerste
Voorzitter van het Hof van Beroep te
Brussel, voor de terbeschikkingstelling
van de Plechtige Zittingszaal van het
Hof van Beroep, die als geen ander de
Belgische rechtsgeschiedenis uitademt.
In een mum van tijd stroomde de
prachtige zittingszaal tot aan de nok vol
met confraters, van zowel onze eigen
balie als van diverse binnen- en buitenlandse balies, maar ook met vertegen-

woordigers van de rechterlijke macht.
De heer Jelle Flo1 bracht de gesmaakte
openingsrede, met als titel “Overspel
en familieverlating in de scheiding der
machten”. In tegenstelling tot wat u op
het eerste zicht misschien zou denken,
behandelde de openingsredenaar daarmee geen familierechtelijk thema, maar
wel de pijnpunten in de hedendaagse
verhouding tussen de uitvoerende en
de rechterlijke macht in België. De
openingsredenaar zette de toon, en
verwees naar Cicero’s ‘Pro Milone’.
Deze rede werd door Cicero uitgesproken als advocaat van Titus Annius
Milo, een jonge Romeinse burger die
Lanuvium verliet om te Rome een
politieke carrière aan te vangen, die in
sneltempo benoemd werd als consul,
en die in turbulente post-Catilinarische
tijden al vlug verstrikt raakte in een web
van intriges en samenzweringen. Bij een
bendegevecht tussen Milo’s aanhangers
en zijn tegenstanders, die trouw hadden
gezworen aan Milo’s politieke aartsvijand,
de consul Publius Clodius Pulcher, werd
Clodius zo zwaar toegetakeld dat hij
kort nadien aan zijn verwondingen
bezweek. Milo werd beschuldigd van

doodslag. Tijdens zijn proces werd de
rechtbank echter zo zwaar bewaakt en
dermate gesuperviseerd door Pompeius troepen, aanhangers van Clodius, de
wapens zichtbaar ter hand, dat er van
een eerlijk proces nauwelijks sprake
kon zijn. De rechters waren dermate
geïntimideerd door het publiek vertoon
van geweld, dat Milo met 38 tegen
13 stemmen werd veroordeeld.
Montesquieu wist in 1748 al dat er
geen vrijheid kan bestaan, wanneer de
rechterlijke macht niet gescheiden is
van de wetgevende en de uitvoerende
macht. Toch, zo stelde de openingsredenaar, moeten we anno 2016 vaststellen
dat de uitvoerende macht zich op
niet-geoorloofde wijze durft inmengen
in de gerechtelijke macht.
Na afloop van de openingsrede, sprak
de Voorzitter van het VPG, Mr. Liesbeth
Jansens, haar repliek uit. De Stafhouder
van onze balie, Mr. Kathleen Vercraeye,
vatte de openingsrede en de repliek
samen in haar synthese, met hier en
daar een persoonlijke kanttekening.
U vindt de integrale versie van de rede,
repliek en synthese op de website
van het VPG2.

1.	De heer Flo is rechter bij de rechtbank van eerste aanleg te West-Vlaanderen. De openingsrede werd uitgesproken in eigen naam.
2. http://www.vlaamspleitgenootschap.be/page/39/overzicht-openingsredes
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Prijs van de Vlaamse Pleiter
Tijdens de Plechtige Openingszitting
worden ook heel wat prijzen uitgereikt,
onder meer de Prijs van de Vlaamse
Pleiter, toegekend door de Oud-Voorzitters van het VPG aan een persoon
of instelling die zich bijzonder heeft
onderscheiden in de manier waarop
hij of zij de Vlaamse aanwezigheid in de
hoofdstad heeft gesteund, uitgedragen
of belichaamd.
Dit jaar werd de prijs toegekend
aan de heer Joris Tiebout, CEO van
Abbatoir NV, de welbekende slachthuizen van Anderlecht, omwille van
zijn niet-aflatend pleidooi onder de
Vlaamse ondernemers in Brussel over
het belang van sociaal engagement,

voornamelijk in de moeilijkere wijken
van onze hoofdstad.
Stagiairs in de kijker
De laureaten van de pleitwedstrijd van
26 februari 2015 werden op gepaste
wijze gehuldigd.
Mr. Stefaan Declercq ontving als eerste
laureaat de Prijs van de Oud-Stafhouders ter waarde van 1.250 euro. Mr.
Declercq was zonder meer impressionant. Zijn pleidooi was aangenaam om
volgen, helder, rationeel maar empathisch. Hij won niet enkel de eerste
prijs van de jury, maar ook de publieksprijs. Tijdens de Zuidelijke Pleitwedstrijden te Breda, waar hij onze balie
vertegenwoordigde, haalde hij een

dubbelslag thuis. Hij won ook in deze
“derby der Lage Landen” zowel eerste
prijs als publieksprijs.
De tweede laureaat, de assertieve en
gevatte Mr. Robin Ryckeboer, ontving
een prijs uit het Dorff-fonds ter waarde van 750 euro. Mr. Gauthier Baudts
kreeg met zijn charismatisch pleidooi
de derde plaats toebedeeld, en ontving
een prijs ter waarde van 500 euro uit
het Dorff-fonds.
De Raad van de Orde beloont jaarlijks
ook de meest verdienstelijke stagiair
van onze balie. Dit jaar viel deze eer te
beurt aan Mr. Steven Dewulf, voor zijn
opmerkelijke inzet in het kader van de
pro Deo-dossiers die hij behandelde.

Mr. Liesbeth Jansens, Voorzitter VPG 2015-2016

Mr. Gauthier
P/6 Baudts

Mr. Robin Ryckeboer

Mr. Stefaan Declercq
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Een maatschappelijk
geëngageerde Orde
Als advocaat oefent u niet louter een
beroep uit, u gaat een maatschappelijk
engagement aan. Ook de Orde ondersteunt actief een aantal goede doelen, en
schonk mooie bedragen aan Advocaten
zonder Grenzen3 en aan Poverello4.
Dan gaan we dansen
‘s Avonds werden de gasten in een
warme en sfeervolle feestzaal ontvangen door burleske dames en besnorde
heren. Het menu beroerde de smaak-

papillen. U kreeg als fris voorgerecht
een steak van tonijn met vijf verschillende kruiden, komkommer en marshmallow van wasabi dipper. U ging verder
met een duo van varkensfilet en Iberico
varkenswangetjes, met schorseneren,
beukenzwammen en een gekruide jus.
We sloten af met een verrassend dessert: Kalamansivrucht met een genache
van witte chocolade, gin tonic, verse
framboosjes en een sponscake van
amandel… Ondertussen zorgde vinnig
en vurig entertainment op het podium
voor gesmaakte intermezzo’s.

Et alors, on danse! Op de elektronische tonen van de dj sloeg de vlam
goed in de pan. Confraters die het
liever wat rustiger hielden, konden
napraten in de lounge bar met een
glaasje champagne of een gin-tonic van
Filliers, professioneel bereid mét uitleg
van een gin-expert.
Eén en ander werd op de gevoelige
plaat vastgelegd door onze fotograaf,
en het thans historisch beeldmateriaal
kan alleen maar beamen: u was weer
geweldig!

3.	Advocaten Zonder Grenzen bestaat reeds sinds 1992. Deze internationale NGO is gespecialiseerd in de verdediging van mensenrechten en ondersteuning
van justitie. Meer informatie vindt u op www.asf.be.
4.	Poverello komt al sinds 1978 op voor de allerarmsten in eigen land. De Brusselse vestiging van Poverello, gelegen in de volkse Marollen, biedt de armen
en daklozen van de hoofdstad dagelijks warme maaltijden aan, alsook warme en schone kledij, slaapplaatsen en hygiënische of medische verzorging. Meer
informatie vindt u op www.poverello.be.
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Bart COPPEIN

Een korte geschiedenis van
125 jaar Vlaams Pleitgenootschap
(1891-2016)
Anno 2016 viert het Vlaams Pleitgenootschap zijn 125-jarig bestaan en
bij die gelegenheid past het een aantal
bladzijden uit zijn rijke verleden nogmaals voor het voetlicht te brengen.
Het ontstaan van het Vlaams Pleitgenootschap kan uiteraard niet los
worden gezien van de moeizame strijd
om de vernederlandsing van de advocatuur en het gerecht te Brussel. Na de
splitsing van de unitaire Brusselse Orde
verdween dat politieke aspect enigszins
naar de achtergrond, al blijft het nog
altijd een wezenlijk onderdeel van zijn
identiteit, en manifesteert het Vlaams
Pleitgenootschap zich tegenwoordig

voluit als dynamisch ontmoetingsforum advocaat aan de Brusselse balie een
voor Nederlandstalige Brusselse stagi- Nederlandstalige naamplaat aan zijn
deur te hangen, was nog tot daaraan
airs en jonge tableau-advocaten1.
toe. Dat hij in het voorjaar van 1889
een pro-Deoverslag in het Nederlands
De zaak Josson
Aan de Brusselse balie was het Frans, indiende bij het Bureau voor Kosteloze
2
op een kort intermezzo na tijdens de Rechtspleging kon evenwel geenszins
door de beugel en kwam hem op
periode van het Verenigd Koninkrijk
de
13 juli van dat jaar al meteen op een
der Nederlanden, gedurende de 19
waarschuwing van de Tuchtraad3 te
eeuw de exclusieve voertaal. Die
superioriteit werd door veel Brusselse staan, waarin hem dringend werd verzocht alsnog zijn pro-Deowerkzaamadvocaten zonder meer als een evidentie beschouwd, maar werd uitein- heden of anders zijn beweegredenen
in het Frans te komen toelichten. Toen
delijk van binnenuit uitgedaagd door
het principiële optreden van de jonge Josson koppig weigerde om daarop in
te gaan, stelde de Tuchtraad hem in zijn
Vlaamse stagiair Maurits Josson. Dat
beslissing van 8 november 1889 een
hij het had aangedurfd om als eerste

1.	Dit artikel is een afgeleide van het boek over de geschiedenis van de Brusselse balie, dat de auteur samen met Jérôme De Brouwer publiceerde in
2012. Aldaar kunnen uitvoerige verdere verwijzingen naar de gebruikte bronnen worden gevonden, waarvan in dit artikel werd afgezien omwille
van de beknopte toebemeten lengte. Elke geschiedschrijving over het Vlaams Pleitgenootschap is vanzelfsprekend in grote mate schatplichtig aan
het pioniersonderzoek van Constant Matheeussen bij het eeuwfeest. B. COPPEIN en J. DE BROUWER. Histoire du barreau de Bruxelles. 1811-2011.
Geschiedenis van de balie van Brussel. Brussel, Bruylant, 2012. C. MATHEEUSSEN. Honderd jaar Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel 1891-1991.
Een verhaal van Vlamingen in hun hoofdstad. Tielt, Lannoo, 1992.
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ultimatum. Ofwel diende hij uiterlijk
op 23 november zijn pro-Deoverslag
in het Frans in ofwel zou, bij gebreke
van een dergelijk verslag tegen die
datum, zijn naam weggelaten worden
van de lijst van stagiairs. Eens te meer
ging Josson hier niet op in, waardoor
de Tuchtraad besloot om hem weg te
laten van de lijst van stagiairs.
Josson liet zich echter niet onbetuigd
en tekende meteen beroep aan tegen
de beslissing van de Tuchtraad bij het
Brusselse hof van beroep. Dat volgde
in zijn arrest van 31 december 1890
volledig de stelling van de Tuchtraad
en stelde dat Josson elementaire
regels van beleefdheid en confrater-

niteit had overtreden, die vereisten
dat hij als perfect Franssprekende
zijn Nederlandsonkundige confraters
zou tegemoet gekomen zijn. Aldus
opnieuw in het ongelijk gesteld nam
Josson nog zijn toevlucht tot een
voorziening in cassatie, maar het Hof
van Cassatie behandelde zijn zaak
pas op 3 mei 1892 en bevestigde,
weinig verrassend, de rechtspraak van
het Brusselse hof van beroep. Alleen
was die inmiddels zonder voorwerp,
omdat de Gentse Tuchtraad na zijn
weglating van de Brusselse lijst van
stagiairs op 23 mei 1891 had beslist
om hem op te vangen en hem toe te
laten zijn stage te Gent af te ronden.
Al even consequent werd Josson na

afloop daarvan opgenomen op het
Tableau aldaar. Toen Josson kort daarna
terugkeerde naar Brussel en vroeg
om nu op het Brusselse Tableau te
mogen worden ingeschreven, zag een
ontstelde Brusselse Tuchtraad zich op
16 januari 1892 verplicht omwille van
confraterniteitsredenen zijn verzoek te
honoreren.
De oprichting van het Vlaams
Pleitgenootschap
Diezelfde Josson stichtte samen met
zijn Brusselse confraters Pol Gisseleire
en Emiel Verhees het Vlaams Pleitgenootschap. De precieze oprichtingsdatum is niet meer bekend, maar de eerste statuten dateerden van 1 februari

2.	Voor de hedendaagse lezer-advocaat weze verduidelijkt dat het Bureau voor Kosteloze Rechtspleging de historische voorganger is van het huidige
Bureau voor Juridische Bijstand.
3.	Ook de term Tuchtraad dateert uit een ander tijdperk en is vooral voor de Tweede Wereldoorlog gebruikelijk als benaming van de huidige
Raad van de Orde.
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Gisseleire als enige secretaris, Verhees
en Delcroix zetelden als gewone
bestuursleden.

Tweetalige borden in het Brusselse Justitiepaleis

1891. De doelstelling van de vereniging
werd daarin als volgt gedefinieerd:
“Het Vlaamsch Genootschap stelt zich
voor doel: de beoefening der rechterlijke
welsprekendheid bij middel der Nederlandsche taal.
Het tracht zijn doel te bereiken:
a.) door het bepleiten van rechterlijke
stellingen;
b.) door het houden van voordrachten;
c.) door het bespreken van vraagpunten,
die de zedelijke of stoffelijke
ontwikkeling van het Vlaamsche volk
aanbelangen.”
De statuten vermeldden ook al een
eerste voorlopige bestuur, bestaande
uit de voorzitters E. Van der Plassche
en Juliaan Van der Linden, de ondervoorzitters R. Dedeyn en Lambert
Ouwerx, de secretarissen Gisseleire
P/10

en Verhees en de penningmeesters E.
Delcroix en F. Bogaerts. Opvallend is
uiteraard de afwezigheid van Josson in
dit bestuur, maar de reden daarvoor
moet louter en alleen worden gezocht
bij zijn weglating van de lijst van stagiairs door de Brusselse Tuchtraad.
Op 14 mei 1891 vond de publieke
stichtingsvergadering van het Vlaams
Pleitgenootschap plaats in een zittingszaal van het Brusselse hof van beroep
in aanwezigheid van cassatieadvocaat Edmond Picard en confrater en
katholiek politicus Victor Jacobs, die
beiden het erevoorzitterschap van de
jonge vereniging hadden aanvaard. Op
deze vergadering werd tevens een
nieuw bestuur samengesteld: Van der
Linden bleef aan als voorzitter, maar
werd nu bijgestaan door Jules De
Greef als tweede voorzitter; Ouwerx
bleef over als enige ondervoorzitter en

Een moeilijk begin
Vol goede moed trachtte het Vlaams
Pleitgenootschap in de volgende
jaren onder de inspirerende leiding
van voorzitters als Willem Thelen en
Alberic Deswarte zijn werking uit te
bouwen, maar de omstandigheden
bleken in de decennia voor de Eerste
Wereldoorlog uiterst moeilijk en hard:
weliswaar werden er tal van – al dan
niet – juridische voordrachten georganiseerd en vond er jaarlijks een
openingsrede plaats, maar de pleitoefeningen in het Nederlands – toch het
meest substantiële onderdeel van de
werking – kenden door de band genomen een erg lage opkomst. Jaar na jaar
kalfde het ledenaantal van het Vlaams
Pleitgenootschap verder af, tot er aan
de vooravond van de Eerste Wereldoorlog nog slechts enkele tientallen
overtuigde Vlaamsgezinden restten.
De oorzaak daarvan ligt, met de
woorden van Constant Matheeussen,
in “de veldwinnende ervaring dat een
Brussels advocaat professioneel nauwelijks Nederlands hoefde te kennen” en
bijgevolg helemaal niet overtuigd was
van de noodzaak van de kennis van
die taal. Men kan inderdaad niet om
de vaststelling heen dat de Brusselse
advocatuur in het fin de siècle ééntalig
Frans bleef en de nieuwe taalwet
geving op strafzaken in de gerechtelijke
praktijk principieel niet toepaste ofwel
verregaand uitholde.
De taalwet van 17 augustus 1873, die
in theorie ook gold voor de Brusselse
correctionele rechtbank en politierechtbank, liet bijvoorbeeld de keuze
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tussen een Nederlandstalige of een
Franstalige procedure van zodra de
beklaagde nog maar enkele woorden
Frans verstond, waardoor de rechters
steevast konden opteren voor een
Franstalige procedure. Sowieso hadden
advocaten (en bijgevolg ook het openbaar ministerie) altijd het recht om in
het Frans te pleiten. Daarvoor was wel
de instemming van de cliënt vereist,
maar die mocht ook stilzwijgend zijn.
De wet De Vigne-Coremans van 3 mei
1889 verstrengde weliswaar de taalwet van 17 augustus 1873 aanzienlijk,
maar voorzag nog altijd als uitzondering dat een Fransonkundige beklaagde
een Franstalige procedure kon vragen
als zijn advocaat verklaarde geen
Nederlands te begrijpen. Die reddingsboei werd door Brusselse advocaten
constant benut.
De wet van 4 september 1891
breidde de wet de Vigne-Coremans
uit tot de strafkamers van de hoven
van beroep van Brussel en Luik en
legde voortaan een procedure in het
Nederlands op in hoger beroep als de
procedure in eerste aanleg ook in die
taal verlopen was. Wat het Brusselse
hof van beroep betreft, ressorteerde
deze wet weliswaar onmiddellijk effect
voor de beroepsprocedures tegen
correctionele vonnissen uit de Vlaamse
arrondissementen, maar voor die uit
het arrondissement Brussel bleef de
gehanteerde taal echter overwegend
het Frans, vermits de correctionele
processen nog steeds bijna unisono in
die taal gebeurden.
De wet Van der Linden van 22 februari
1908 vormde het sluitstuk van de
vooroorlogse taalwetgeving en regelde
het taalgebruik voor het hof van assi-

sen van Brabant. De uitzondering dat
een Fransonkundige beschuldigde een
Franstalige procedure kon vragen als
zijn advocaat verklaarde geen Nederlands te begrijpen bleef echter ook in
deze wet opgenomen en werd eens
te meer massaal benut door Brusselse
Franstalige advocaten, waardoor de
rechtspleging, zelfs al was het vooronderzoek dan in het Nederlands verlopen, ter zitting stelselmatig met onmiddellijke ingang werd verfranst.
Als men dan bovendien nog bedenkt
dat het taalgebruik in burgerlijke en
handelszaken vrij was, met andere
woorden in Brussel dus volledig in het
Frans verliep, wordt zonneklaar dat de
Brusselse advocatuur bij machte was
om zich overal en altijd ééntalig in het
Frans uit te drukken en op geen enkele
wijze kon gestimuleerd worden om
Nederlands te leren en al helemaal niet
om die taal in de praktijk te gebruiken,
ook als een aanzienlijk aantal van hun
cliënten eigenlijk alleen maar Nederlands kende.
Symptomatisch voor het dédain waarmee het Nederlands aan de Brusselse
balie werd bejegend, is misschien nog
wel de grote commotie die ontstond
toen de Brusselse Vlaamsgezinde advocaat Josse Borginon Cantoni in 1907 –
bijna tien jaar na de Gelijkheidswet – als
eerste advocaat zijn eed in het Nederlands aflegde, wat pas mogelijk was gebleken na voorafgaande beraadslaging
door het hof van beroep. Toen zijn bekendere verwant Hendrik Borginon in
1919 zijn voorbeeld wilde volgen, kon
dat opnieuw alleen na tussenkomst van
de eerste advocaat-generaal. De rauwe
boutade die Borginon gebruikte in zijn
openingsrede voor het Vlaams Pleitgenootschap van 13 december 1924 om

de taaltoestanden voor de Brusselse
rechtbanken en hoven te schetsen, zou
dan ook tot aan de wet Marck van 15
juni 1935 onverkort van kracht blijven:
eens een advocaat optreedt, verloopt de
zaak in het Frans!

Bart Coppein
De auteur is historicus, archivaris en
doctor in de rechten. Hij werkt als
stafmedewerker op de studiedienst van
de Orde van Vlaamse Balies en is als
vrijwillig medewerker verbonden aan het
Instituut voor Rechtsgeschiedenis van de
Universiteit Gent.

► (Deel II zal verschijnen in
het volgend nummer van
Het Poelaertplein en zal ingaan
op de smet van het activisme, de
vernederlandsing van het gerecht,
de splitsing van de Brusselse
Orde en de hervorming van
het gerechtelijk arrondissement
Brussel.)
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Agenda

Recyclagemiddagen
mei en juni 2016
Permanente Vorming
Naar jaarlijkse gewoonte biedt het
VPG een reeks interessante opleidingen
aan, die doorgaan 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.
De kostprijs voor een individuele
permanente vorming bedraagt:
• 15 EUR voor stagiairs-leden;
• 25 EUR voor leden;
• 50 EUR voor niet-leden.
Er werden twee juridische punten
per opleiding toegekend door de
Orde van Vlaamse Balies.
U kan zich inschrijven via onze website
www.vlaamspleitgenootschap.be.
Het aanwezigheidsattest in het kader van
de permanente vorming wordt enkel
meegegeven in geval van aanwezigheid
en op naam van de aanwezige persoon.
Dinsdag 24 mei 2016, 12u00-14u00		
‘Actualia distributierecht’
Mr. Michel Segers en
Mr. Benoit Simpelaere
Dinsdag 7 juni 2016, 12u00-14u00
‘Kansspelwetgeving: een overzicht en
praktische toepassingen’
Mr. Axel Clerens
Vrijdag 14 juni 2016, 12u00-14u00
‘De onderneming in moeilijkheden:
lectuur van de rekeningen en juridische
gevolgtrekkingen’
Mr. Bart De Moor en
de heer Frank Taildeman
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Meer informatie & inschrijvingen via :
www.vlaamspleitgenootschap.be

Rekruteren en motiveren
Hoe rekruteert u passende profielen?
Hoe gaat u om met deze profielen
eenmaal ze aan boord zijn?
De nieuwe generatie die nu op de
arbeidsmarkt komt is veeleisend. Ze
hebben hoge verwachtingen van hun
leidinggevenden en hebben een andere
kijk op ‘werken’Tijdens deze workshop
geeft de heer Filip Moriau u inzichten in
het ‘model van de wereld’ van deze nieuwe
generatie en hoe u hier, als leiding
gevende, concreet mee kan omgaan.
Donderdag 2 juni 2016, 20u00-21u30
Deelnamebijdrage: 35 EUR (stagiairsleden), 50 EUR (leden), 65 EUR
(niet-leden)
Algemene Vergadering en
Receptie van de Voorzitter
Het Vlaams Pleitgenootschap nodigt haar
leden uit de Algemene Vergadering bij
te wonen die zal plaatsvinden op vrijdag
3 juni 2016, van 16u00 tot 17u45, in
het Justitiepaleis, Poelaertplein 1, 1000
Brussel, zaal Braffort.
De leden van onze vereniging zijn aansluitend uitgenodigd voor een feestelijke
receptie, die zal plaatsvinden op vrijdag
3 juni 2016, van 18u00 tot 21u00, in
de Club van Lotharingen, Poelaertplein
6, 1000 Brussel. Deze receptie wordt
u aangeboden, als bedanking voor uw
steun aan onze vereniging. De leden van
het Vlaams Pleitgenootschap tijdens het
werkingsjaar 2015-2016 ontvangen een
uitnodiging per post.

Culinaire causerie etiquette
Wie gaat het eerst een restaurant binnen, de man of de vrouw? Hoe introduceert u uw (zakelijke) partner? Wie geeft
het signaal om de maaltijd aan te vatten?
Wie proeft de wijn?
Savoir faire, savoir vivre. Etiquette en
protocol klinken misschien bij sommigen
ouderwets in de oren.Toch regelt de
etiquette al eeuwen ons sociaal verkeer.
Ook carrièrepaden worden vaak geplaveid aan restauranttafels.Van contractbesprekingen tot promoties, het culinaire is
nooit veraf. Ook daar gelden talloze do’s
en don’ts. Hoe onschuldig het soms lijkt,
een zakenlunch kan uw verdere carrière
sterk beïnvloeden. U weet zich ongetwijfeld te handhaven, maar beheerst u
écht de regels van de kunst? Het Vlaams
Pleitgenootschap introduceert u graag
tot de etiquette, zoals die vandaag ingevuld wordt, tijdens een culinaire diner,
begeleid door gastdocente mevrouw
Yvette Verbeerst.
De deskundigheid van mevrouw Yvette
Verbeerst steunt op twintig jaar passie
voor fatsoen. Zij is etiquette-coach aan
het hof en was tevens raadgeefster voor
de vele gasten op het verlovingsfeest van
koning Filip en koningin Mathilde.Verder
doceert ze o.a. aan het Vormingsinstituut
en geeft ze spoedcursussen etiquette
(bv. aan kandidates van schoonheidswedstrijden of televisieprogramma’s).
Meer informatie volgt op onze website.

Doordenkertje

De vervangende
confrater
We schrijven een doordeweekse
ochtend ergens in januari. Onze held
heeft zonet de laatste opmerkingen
van de cliënt in zijn syntheseconclusie
verwerkt. Die voegt hij nu als bijlage
bij zijn e-mail naar de confrater in
Antwerpen die ze daar zal neerleggen
bij het Hof van Beroep. Op de laatste
nuttige dag van de conclusietermijn,
zoals dat zo vaak gaat met advocaten.
Lang geleden heeft onze held – in een
vlaag van moderniteit – gespeeld met
de idee om zijn conclusies voortaan
elektronisch via “e-Deposit” neer te
leggen. Dat plan heeft hij echter zo snel
weer afgevoerd als het opgekomen
was. Speciale software installeren en
een elektronische identiteitskaartlezer in
huis halen om een conclusie te kunnen
neerleggen, nee dat was er te veel aan.
Dus koos hij er ook dit maal voor om
het op de klassieke manier te doen en
zijn conclusie door een confrater ter
plekke te laten neerleggen in ruil voor
een kleine vervangingsvergoeding. Wat
kon er trouwens mislopen? De confrater ter plekke was een oude studievriend die zeker de nodige nauwlettendheid voor de dag zou brengen.
E-mail verzonden, tijd om zich op
andere dossiers te concentreren.
Na een welverdiende lunch bij de Italiaan
om de hoek, gaat onze held weer
verder aan het werk. Eens kijken of er
nog e-mail is binnengekomen van de
confrater in Antwerpen. Nee, nog niets.

Aangezien het nog maar 13u20 is en de
griffies in dit land hermetisch gesloten
zijn tussen 12u30 en 13u30, hoeft dit
vooralsnog niet te verontrusten. De
confrater zal zeker zijn opdracht vervullen van zodra de griffie weer voor het
publiek opengaat. Binnen tien minuten
dus. Na meer dan een uur wachten, is
het geduld van onze held op en belt hij
naar het kantoor van de confrater in
Antwerpen. Of hij Meester T. kan spreken. En ja, het is dringend. Wat, Meester
T. is in vergadering? En hoe lang gaat die
vergadering van Meester T. nog duren?
“Goh, ze zijn toch al sinds vanochtend
aan het vergaderen en het kan nog wel
even doorgaan.” Wat? Dus Meester T. is
vandaag nog niet naar het justitiepaleis
geweest? Onze held eist om stante
pede doorverbonden te worden!
De telefoniste pruttelt nog even tegen,
maar verbindt onze held uiteindelijk
dan toch door met de vergaderzaal.
Daar krijgt hij een ijzig kalme Meester
T. aan de lijn die hem uitlegt dat een
stagiair van zijn kantoor de conclusie is
gaan neerleggen en dat hij niet begrijpt
waarom onze held zich zo druk maakt.
En ja, hij zal de afgestempelde kopie van
het voorblad zo dadelijk in PDF mailen.
Enigszins gerustgesteld haakt onze held in.
En dan beginnen zijn radertjes weer te
werken. Neergelegd door een stagiair?
En hoe lang is die stagiair al bezig? Heeft
die al ooit conclusies neergelegd? Die
zal toch wel naar het Hof van Beroep
geweest zijn en niet naar de Rechtbank
van Eerste Aanleg?

Om zijn gemoedsrust ter wille te zijn,
belt hij naar de griffie van het Hof van
Beroep. Ah, er zijn conclusies neergelegd vandaag? Ja mevrouw, maar we zijn
met meerdere verweerders in die zaak,
dus wilt u in het dossier eens controleren of er ook specifiek voor mijn cliënte
een conclusie neergelegd is? Ah, ze is
neergelegd. Mooi zo. Wat zegt u? U
ziet dat ze niet loco ondertekend is? Ik
dacht dat jullie dat altijd controleerden?
Ah, deze keer is dat blijkbaar aan de
aandacht ontsnapt.
Onze held luistert zelfs niet meer naar
het antwoord van de dame aan de lijn
en stuift naar de parking. Het is 14u50.
Als hij plankgas geeft, is hij nog net op
tijd in Antwerpen om die conclusie te
ondertekenen. Na een dolle rit door de
Brusselse tunnels en over de E19, komt
onze held om 15u51 luid claxonnerend
op de Waalse Kaai aangestoven. Zijn
auto laat hij ergens plompverloren
midden op het plein staan.
“Waar is die verdomde conclusie?”
roept hij tegen het enigszins verbaasde
griffiepersoneel dat al klaarstond om
naar huis te gaan.
“Meester, weet u dan niet dat een ontbrekende handtekening geen absolute
nietigheid inhoudt?”
Om 16u05 staat onze held weer op
de trappen van het gerechtsgebouw.
Het eerste wat hij zal doen als hij terug
op kantoor in Brussel aankomt, is die
software van e-Deposit downloaden.
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Nacht van de Stagiairs

Waarde confraters,
Beste stagiairs,
Het einde van het gerechtelijk jaar komt alweer in zicht. JABkes bracht u dit jaar
ondermeer de jaarlijkse openingsreceptie, meerdere afterworks, cultuur- en sport
activiteiten, de baliequiz en een aantal lezingen in samenwerking met het Vlaams
Pleitgenootschap, doch het moment is aangebroken voor de absolute climax.
Naar goede gewoonte organiseren JABkes, in samenwerking met de Carrefour
des Stagiaires, ook dit jaar de Nacht van de Stagiairs/La Nuit des Stagiaires om
het gerechtelijk jaar op een spetterende manier af te sluiten.
Laat jullie op 3 juni 2016 meevoeren naar planeet YOU waar de beats van DJ Ellis
(VIBkes, Bar Mardi) en DJ Jeremix (Jeux d’hiver, La Folie Douce) jullie naar hogere
sferen zullen brengen.
Wij hopen jullie massaal te mogen begeleiden op deze ruimtereis!
JABkes
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Tickets kunnen worden
aangekocht door een
overschrijving van 10 EUR
op rekeningnummer
BE56 3631 1805 3888
met vermelding van je
naam, en dit vóór
30 mei 2016.
Een lijst wordt voorzien
aan de kassa.

YOU Night Club
Duquesnoystraat 18,
1000 Brussel

Uit voorzorg…
nu denken aan later

Jonas, 35 jaar, verdient als jongste partner in een advocatenkantoor 40.000 €
(basis: geïndexeerd belastbaar beroepsinkomen 2013)
Hoeveel kan hij maximaal veiligstellen voor een gewoon
VAPZ contract: 3.060,07 €*
Wat ontvangt Jonas op het einde van de overeenkomst op 65 jaar**
Bruto ouderdomskapitaal
	Indicatief winstaandeel (1%)
Totaal op 65 jaar
*

122.546,37 €
21.182,48 €
143.728,85 €

Naast een gewoon VAPZ contract bestaat ook de mogelijkheid om een sociaal VAPZ contract af te sluiten.
Simulatie: berekeningsdatum 01.01.2016, gewoon VAPZ met overlijdensdekking en 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), groepsverzekering 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.

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

Anne

staat om 16 uur
aan de
schoolpoort.

Advocaat krijgt vleugels
Een maand geleden slaagde Anne er niet in haar kinderen van
school af te halen. Haar afspraken met cliënten op kantoor
liepen gegarandeerd uit. Bovendien had ze per cliënt extra
tijd nodig om dossiers op te zoeken en nadien alle notities
te verwerken.
Vandaag pakt Anne haar afspraken op kantoor anders aan.
Ze plaatst alle notities die ze maakt onmiddellijk in het
dossier van de cliënt.
Op voorhand dossiers opzoeken is ook niet meer nodig, want
die opent ze nu onmiddellijk op haar scherm. Zo wint Anne
per afspraak heel wat tijd, in totaal tot een uur per dag.
Resultaat? Anne staat tegenwoordig stipt om 16 uur aan de
schoolpoort.

Annes vleugels? Haar Kleos of DLex-beheersoftware
voor minimale administratie.

www.wolterskluwer.be/beheersoftware/dossier
0800 14 500

