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Sinds 1984 is onze nationaliteit geregeld in het Wetboek van de Belgische nationaliteit. Maar in de honderdvijftig jaren 
die daaraan voorafgingen, was wetgeving daaromtrent niet altijd even duidelijk. Nu eens veranderde ze in het belang 
van de bewindvoerders, dan weer kregen economische of emancipatorische motieven de bovenhand. Dit boek biedt een 
uniek overzicht van de geschiedenis van de nationaliteitsverwerving in België en de totstandkoming van onze huidige 
wetgeving. Dat gebeurt in twee grote delen: voor en na 1984. De historisch beschrijvingen worden telkens toegelicht met 
voorbeelden en de concrete situatie: grafi eken en tabellen geven de demografi sche evolutie weer van de instroom en de 
afkomst van de buitenlanders die Belg wilden worden.
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Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest 
Auteur: T. Vandromme

Dit boek beschrijft de verschillende instrumenten op het vlak van woningkwaliteitsbewaking die van toepassing zijn 
in het Vlaamse Gewest. Na een uitgebreide inleiding waarin het kader van de woningkwaliteitsbewaking wordt geschetst 
(grondrecht op wonen, bevoegdheidsverdeling inzake huisvesting, toepassingsgebied van de Vlaamse Wooncode), wordt 
ingegaan op de gewestelijke en gemeentelijke woningkwaliteitsnormen. Verder komen de administratieve en strafrechtelij-
ke procedure uit de Vlaamse Wooncode aan bod, maar ook de onbewoonbaarverklaring volgens de Nieuwe Gemeentewet 
wordt behandeld. Daarnaast wordt tevens ingegaan op de fi scale procedure uit het Heffi ngsdecreet. Vervolgens worden 
ook de federale strafbepalingen inzake huisjesmelkerij en de herhuisvestingsproblematiek onderzocht. Het boek eindigt 
met de private handhaving van woningkwaliteitsgebreken, m.n. de gevolgen van woningkwaliteitsgebreken op een lopende 
huurovereenkomst.
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Eenmalige aankoop: € 149,29 incl. btw -10%*= € 134,37 incl.btw (€ 126,76 excl.btw)
Abonnement: € 114,84 incl. btw -10%*= € 103,36 incl.btw (€ 97,51 excl.btw)

 shop.wolterskluwer.be/R_P-BI16088

Dit boek biedt een overzicht van de diverse aspecten van de rechtsplegingsvergoeding. Zo wordt o.a. ingegaan op de 
rechtsplegingsvergoeding en de rechtsmiddelen, de rechtsplegingsvergoeding en de waarde van de vordering, de rechtsple-
gingsvergoeding en de procedures bij de hoogste rechtscolleges, in internationale context, e.d.m. Hierbij wordt in voetnoot 
ook uitvoerig verwezen naar rechtspraak en rechtsleer. Via een handig trefwoordenregister kan de rechtspracticus snel zijn 
weg vinden naar een oplossing voor zijn concreet probleem. Het is het ideale praktische werkinstrument voor wie dage-
lijks geconfronteerd wordt met de rechtsplegingsvergoeding, de advocaat en de magistraat in het bijzonder. 
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geachte confraters, 

Een vakantie dient om afstand te nemen, 
tot rust te komen en te herbronnen, 
om daarna met hernieuwde moed en 
verfriste energie het werk terug aan te 
vatten. het volgend gerechtelijk jaar zal 
zich zonder twijfel opnieuw aandienen 
met oude kwelduivels en nieuwe uitda-
gingen. zo ook in onze rechtbanken…

in de brusselse nederlandstalige recht-
banken werd begin juni andermaal opge-
roepen tot (politieke) actie (“Roepen wij 
in de woestijn?”, De Tijd, 7 juni 2016). 
onze eigenste nederlandstalige recht-
bank van eerste aanleg blijft aankijken 
tegen een structureel personeelstekort. 
ook de delegatie van nederlandstalige 
griffiers naar de Franstalige rechtbank 

de plichtsbewuste werker

houdt aan (“Eierenroof in de Nederlands
talige griffie”, Poelaertplein 2014-2015, nr. 5). 
bij de splitsing van het gerechtelijk arron-
dissement bhv hebben de nederlands-
taligen geijverd voor een échte – waar-
heidsgetrouwe – werklastmeting. op 
basis van de resultaten daarvan werden 
“wettelijke kaders” bepaald, met toe-
wijzing van het aantal personeelsleden 
en magistraten per rechtbank in functie 
daarvan. wanneer men dit wettelijk ka-
der niet op gelijke wijze opvult, wordt de 
betekenis en zin ervan volledig uitgehold. 

sinds de ontdubbeling van de rechtban-
ken d.d. 1 april 2014, heeft de franstalige 
rechtbank van eerste aanleg consistent 
een hogere bezettingsgraad gekend op 
haar wettelijk kader dan haar neder-
landstalige zusterrechtbank. hoewel het 
personeelstekort aan nederlandstalige 
zijde nijpender is, is het toch de frans-
talige rechtbank die, verhoudingsgewijs 
én in absolute cijfers, meer (nieuw) 
personeel mag aanwerven. dergelijke 
beleidsbeslissingen  maken het probleem 
vooreerst alsmaar erger, benaarstigen 
allerminst de pax justitiae en drijven in 
een zweem van politieke hypocrisie. 
verder kampen onze rechtbanken met 
een aantal langdurig zieken, wat de druk 
op het griffiepersoneel verder opdrijft. 
de logistieke huisvesting van onze recht-

woord van de voorzitter liesbeth jansens

banken zou in tussentijd een standaard 
veiligheidsinspectie wellicht niet overle-
ven. de rechtbanken liggen versnipperd 
over verschillende gerechtsgebouwen 
en moeten het stellen met it-systemen 
die in aanmerking komen als cultureel 
erfgoed.

“En de boer, die ploegde voort”, schreef 
werumeus buning in 1935. de boer, 
als ideaaltype van de plichtsbewuste 
en brave werker, borst immer vooruit 
edoch ogen bescheiden neergeslagen. 
zelfs wanneer onze magistraten ‘staken’, 
gaan de zittingen door. het belang van 
de rechtzoekende wordt onverzette-
lijk vooropgesteld. onze magistraten 
werken plichtsbewust voort, maar 
hun vraag mag niet verloren gaan. Een 
politiek antwoord dringt zich op. daarbij 
ligt ook een rol weggelegd voor elkeen 
van u, confraters, om waar en wanneer 
mogelijk de vraag van de magistratuur 
extra klank te geven, ten bate van de 
rechtstaat en de rechtzoekende. 
“Ter wille van den boer die ploegt, besta de 
wereld voort.”

het vpg wenst u een deugddoende 
vakantie, 

liesbeth jansens
Voorzitter 2015-2016
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interview met stafhouder 
kathleen vercraeye

actualitEit

“ik heb bijzonder veel talent aan onze 
balie leren kennen”

Op 1 september 2014 trad mr. Kathleen 
Vercraeye in functie als Stafhouder 
van onze Nederlandse Orde van 
Advocaten te Brussel. Nu het einde 
van haar mandaat met rasse schreden 
nadert, kon Het Poelaertplein haar 
strikken voor een interview. Het 
werd een nabeschouwend gesprek 
waarin de Stafhouder onder meer 
terugblikte op haar verwezenlijkingen 
na twee jaar stafhouderschap, de 
verhouding van de advocatuur tot de 
magistratuur alsook de prangende 
veiligheidssituatie in Brussel.

Het Poelaertplein (PP): Mevrouw de 
Stafhouder, u legde in uw verkiezings
programma bijzonder veel nadruk op 
kwaliteitsvolle juridische dienstverlening. 
In welke mate heeft u dit punt in uw 
programma kunnen verwezenlijken en op 
welke vlakken is dit tot uiting gekomen?
Kathleen Vercraeye (KV): ik heb inderdaad 
de nadruk gelegd op het belang voor 
onze beroepsgroep om kwalitatieve juri-
dische dienstverlening aan te bieden. we 
werken als advocaten immers in een 

steeds competitiever wordende markt 
waar ook andere spelers kwaliteitsvolle 
juridische diensten aanbieden. ik denk 
met name en onder andere aan de 
notarissen, de bedrijfsjuristen en(fiscale) 
adviseurs. Er is geen monopolie op 
juridisch advies in belgië. het is dus van 
belang dat de advocatuur niet onder-
doet voor die anderen en excelleert 
in de kwaliteit van haar dienstverlening. 
de advocatuur moet een toegevoegde 
waarde bieden, wil zij deze steeds groter 
wordende concurrentie het hoofd 
kunnen blijven bieden. het hooghouden 
van onze kwaliteit als advocaten ge-
beurt op verschillende fronten tegelijk. 
op het niveau van de beroepsopleiding, 
de permanente vorming en het naleven 
van de deontologie. op al die terreinen 
werd gewerkt aan het behouden of 
verbeteren van de kwaliteit. vooreerst 
op het vlak van de deontologie, dus 
de beroepsethiek. het unieke aan de 
advocatuur is dat zij zelfregulerend is: zij 
bepaalt volledig onafhankelijk – zonder 
overheidsbemoeienis – haar gedrags-
regels en ziet er ook zelf op toe. maar 

dit privilege kunnen wij enkel bewaren 
indien wij daadwerkelijk het strikt naleven 
van deze deontologie waarborgen.

PP: Bent u van mening dat u op dit vlak 
vooruitgang heeft geboekt in de voorbije 
twee jaar?
KV: ja toch wel. Er zijn een heel aantal 
dingen voortgezet of in beweging gezet, 
denk maar aan een striktere opvolging 
van de plicht voor elke advocaat tot 
permanente vorming of tot het naleven 
van de reglementering in verband met 
de derdenrekening, m.i.v. de jaarlijkse 
rapportage. 

Echter, het bewaken van de deontologie 
is een werk van lange adem. neem nu, 
bijvoorbeeld, de tuchtonderzoeken. die 
moeten grondig gebeuren – à charge 
en à décharge – zodat een stafhouder  
met kennis van zaken kan beslissen over 
het al dan niet doorverwijzen van de 
advocaat naar de tuchtraad. de samen-
stelling van een dossier en het voeren 
van een onderzoek vergt mensen, tijd, 
expertise en dus middelen die op dit 

§
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ogenblik – althans naar mijn mening –  
nog onvoldoende aanwezig zijn. 

maar toezien op de deontologie is 
natuurlijk niet enkel repressief. ook het 
preventieve luik neemt een belangrijke 
plaats in. wij moeten de confraters van 
onze orde overtuigen van het nut van 
de deontologie en het toezien op het 
naleven ervan, al was het maar om dit 
kwaliteitslabel naar de buitenwereld toe 
te gebruiken als ‘marketing tool’. ook 
dit vraagt een mentaliteitswijziging die 
nu eenmaal tijd vergt. het werk is dus 
nog zeker niet af, maar wel geïnitieerd.

PP: Wat was de rode draad tijdens uw 
batonnaat ? 
KV: het nastreven van kwaliteit op 
alle terreinen. of het nu ging over de 
dienstverlening naar onze leden toe, de 
contacten van de orde met de advo-
caten, de relaties met de buitenwereld 
of de collectieve voorzieningen: kwaliteit 
nastreven was de leidraad in mijn beleid.

ik heb de afgelopen twee jaar, bijvoor-

beeld, veel geïnvesteerd in goede en 
open contacten en communicatie met 
de leden van onze orde, met de franse 
orde te brussel, alsook met andere bin-
nenlandse en buitenlandse balies en ui-
teraard met de orde van vlaamse balies. 
de bedoeling daarvan is om interesse 
voor onze orde en haar standpunten 
en werking op te wekken alsook om 
feedback te krijgen over onze werking 
en de manier waarop die verbeterd kan 
worden. aldus kan onze nederlandstali-
ge orde te brussel wegen op het beleid 
en het mee bepalen. het opbouwen van 
dergelijke contacten is een werk dat niet 
van vandaag op morgen gerealiseerd 
kan worden en dat deels ook door de 
individuele leden van de raad dient te 
gebeuren.

PP:  U had het bij uw aantreden ook over 
welzijn op het tableau.
KV: ik geloof inderdaad heel sterk in 
de idee dat een advocaat zich (profes-
sioneel) goed in zijn of haar vel moet 
voelen om kwaliteitsvol werk te leveren. 
welzijn op het tableau is met andere 

woorden een noodzakelijke voorwaar-
de voor kwaliteit. ik heb in dat opzicht 
initiatieven genomen ter verbetering van 
de worklife balance door het aanbieden 
van workshops in kleine groepen door 
specialisten op het terrein alsook de weg 
te wijzen naar individuele loopbaanbe-
geleiding. de balie brussel speelt hierin 
een pioniersrol, en ik hoop dat andere 
balies dit initiatief volgen. de balie van 
bordeaux heeft alvast interesse getoond 
in deze initiatieven. 

welzijn op het tableau betekent ook 
een goed sociaal statuut. tijdens mijn 
mandaat is de dekking van de inkom-
stenverzekering (prevoca door precura) 
bij ziekte of ongeval voor elke advocaat 
van onze orde verdubbeld en werd 
de werking van de voorzorgskas voor 
advocaten, gerechtsdeurwaarders en 
notarissen belicht.

PP: De heer Alfred Vanwinsen, Voorzitter 
van de Nederlandstalige Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel, merkte in dit 
magazine op dat de magistratuur erg 

Stafhouder Kathleen Vercraeye tijdens de Rouwhulde
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weinig feedback krijgt vanuit de advoca
tuur. Hierdoor is het volgens hem voor de 
magistraten niet evident om de noden van 
de advocaten correct te kunnen inschat
ten. Welke zijn volgens u de belangrijkste 
noden van advocaten in hun professionele 
relatie met de rechtbanken?
KV: Er komen inderdaad relatief weinig 
individuele schriftelijke klachten binnen 
over de werking van de rechtbanken. de 
noden zijn echter gekend en meege-
deeld in de vele contacten tussen mezelf 
en de korpsoversten. Een heikel punt 
is het tijdverlies bij het behandelen van 
zaken voor de rechtbank. bijvoorbeeld 
door het gebrek aan een vast pleituur 
bij de burgerlijke kamers en bij de 
familierechtbank en een ongebreidel-
de pleitduur. in navolging van het hof 
van beroep en de nederlandstalige 
rechtbank van koophandel, zou ook de 
nederlandstalige rechtbank van Eerste 
aanleg vaste pleituren moeten kunnen 
organiseren en zo lange wachttijden 
vermijden. voor zeer lange pleidooien 
– wat moet kunnen in bepaalde zaken 
– zou men in elk geval aparte pleitdagen 
kunnen uittrekken.

Een tweede probleem voor de advoca-
ten hangt rechtstreeks samen met het 
personeelsgebrek bij Justitie. Vele griffies 
werken hierdoor anders dan voorheen. 

zij sluiten bijvoorbeeld in de namiddag 
of beperken de dienstverlening. het 
spreekt voor zich dat dit op veel ergernis 
stuit bij de advocaten. veel van deze 
noden kunnen echter opgelost worden 
met een goede informatisering van justi-
tie, waarbij advocaten digitaal communi-
ceren met justitie. de advocaten hebben 
al belangrijke investeringen gedaan voor 
een veilig en gebruiksvriendelijk digi-
taal platform advocatuur. Echter, om 
volop performant te kunnen zijn, moet 
ons gedigitaliseerde systeem uiteraard 
‘gekoppeld’ worden met een gedigitali-
seerde justitie. om die koppeling waar 
te maken, moet de fod justitie nog be-
paalde stappen zetten. ook op het vlak 
van de infrastructuur kan er nog heel 
wat verbeterd worden. om historische 
redenen is er in brussel een ware ‘cam-
pus poelaert’ gegroeid. de rechtbanken 
zitten al lang niet meer enkel in het oude 
justitiepaleis, maar zitten daarentegen 
verspreid in verschillende bijgebouwen 
rondom het poelaertplein. zeker voor 
de nederlandstalige rechtbank van eer-
ste aanleg is dat een reëel probleem van 
versnippering. bovendien is er in geen 
enkel bijgebouw een ruimte beschikbaar 
waarin de advocaten ongestoord met 
hun cliënten kunnen overleggen voor-
dat de zitting begint. justitie zou toch 
moeten kunnen in staat zijn dergelijke 
ruimtes in te plannen.

PP: De heer Vanwinsen suggereerde de 
optie van een tevredenheidsenquête om 
de concrete pijnpunten van Justitie bloot te 
leggen. Wat vindt u van zijn idee?
KV: ik ben zeker voorstander van een 
tevredenheidsenquête die heel concreet 
aangeeft hoe de werkrelatie met de 
magistratuur en griffie kan verbeterd 
worden. de balie brussel staat boven-
dien open voor kritiek en dus ben ik er 
ook voorstander van dat deze enquête 

als een ‘tweerichtingsverkeer’ wordt 
opgevat. wat kan er vanuit de magistra-
tuur gebeuren om de omgang met de 
advocaten te verbeteren en omgekeerd, 
wat kan er vanuit de advocatuur gebeu-
ren om de omgang met de magistraten 
te verbeteren?

PP: De verhouding tussen de Balie Brussel 
en de Orde van Vlaamse Balies (OVB) 
verliep in het verleden bij momenten stroef. 
Heeft u de indruk dat hier, nu uw mandaat 
als Brussels stafhouder er bijna op zit, 
verandering in is gekomen?
KV: ik heb tijdens mijn stafhouderschap 
steeds waardevolle contacten met de 
ovb onderhouden. de balie brussel 
heeft er namelijk belang bij dat het con-
tact met de ovb goed verloopt en vice 
versa. binnen het vlaamse balielandschap 
neemt de balie brussel in veel dos-
siers immers een pioniersrol in, omdat 
brussel, de hoofdstad van vlaanderen, 
belgië en Europa, een enorme diversiteit 
kent aan kantoren, ook taalgemengde 
kantoren en kantoren met buitenlandse 
advocaten. 

om onze deskundigheid en ervaring 
optimaal ten dienste te stellen van de 
andere balies en de orde van vlaamse 
balies, is een goede verstandhouding 
tussen onze orde en de ovb cruciaal. 
in de algemene vergadering van de 
ovb zetelen namelijk twintig brusselse 
afgevaardigden die dus een belangrijk en 
groot aandeel van de adovcatuur verte-
genwoordigen. ik heb steeds gestreefd 
naar het onderhouden van maandelijkse 
contacten tussen de raad van de orde 
en de brusselse afgevaardigden van de 
ovb om zo aan kruisbestuiving te doen 
en de feedback tussen beide ‘instanties’ 
te optimaliseren. per slot van rekening 
streven we allemaal hetzelfde doel na, 
namelijk de advocatuur en haar maat-

actualitEit
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schappelijk belang verdedigen. in dat 
opzicht heb ik ook steeds gestreefd naar 
goede contacten met de franse orde  
en de franstalige tegenhanger van de 
ovb, avocats.be. voor vele advocaten 
die ingeschreven zijn bij de balie brussel, 
is het taalgemengde kantoor immers een 
dagelijkse realiteit. het heeft dan ook 
geen zin dat de beroepsregels en het 
beleid aan beide kanten van de taalgrens 
te veel van elkaar verschillen.

PP: De Brusselse Balie kent pas sinds de 
inwerkingtreding van de wet van 4 mei 
1984 een afzonderlijke Nederlandse en 
Franse Orde. Onze Orde is dus nog zeer 
jong, en toch valt het beroep van advocaat 
  – zoals het was in het midden van de jaren 
tachtig – niet meer te vergelijken met wat 
het nu is anno 2016. Welke zijn volgens u 
de grootste veranderingen, en hoe dienen 
wij hierop als advocaten in te spelen?
KV: vooreerst is de advocaat vandaag 
niet langer exclusief bezig met pleiten 
in de rechtszaal. de adviesverlening 
en het onderhandelen maken meer 
en meer deel uit van het takenpakket 
van de advocaat. het beroep is enorm 
veelzijdig geworden, denk maar aan de 
opkomst van de alternatieve geschil-
lenbeslechting, zoals de bemiddeling en 
de arbitrage. het beroep is ook veel 
internationaler geworden, zeker hier in 
brussel. ook is het aantal nederlandsta-
lige advocaten aan onze brusselse balie 
exponentieel toegenomen, van een 
kleine zevenhonderdtal in 1984 tot meer 
dan drieduizend in 2016, en dit op een 

steeds competitievere markt waarop 
ook niet-advocaten juridische diensten 
aanbieden. dit alles zorgt ervoor dat 
de advocaat zich in 2016 moet kunnen 
blijven onderscheiden van de overige 
juridische dienstverleners. zoals ik reeds 
eerder aangehaald heb, moeten wij dit 
doen door te blijven focussen op de 
essentiële aspecten die ons beroep 
onderscheiden van de andere juridische 
beroepen.

PP: U zult stafhouder geweest zijn tijdens 
een zeer woelige periode voor Brussel. De 
aanhoudende terreurdreiging heeft ervoor 
gezorgd dat er ongeziene veiligheids
maatregelen genomen werden in en rond 
het Justitiepaleis. Laat dit nog steeds zijn 
sporen na op de dagelijkse werking van de 
actoren van Justitie?
KV: het is inderdaad een zeer moeilijke 
periode geweest. we hebben letterlijk 
de naweeën gevoeld op het functione-
ren van justitie na de ontmanteling van 
een terreur cel in verviers, de aanslagen 
op charlie hebdo en le bataclan in 
parijs, de brusselse lockdown in novem-
ber 2015 en tenslotte de aanslagen in 
de brusselse metro en op de luchthaven 
van zaventem op 22 maart 2016. 
daarbovenop werd het gerechtelijk 
landschap ingrijpend hervormd, heeft 
de potpourriwetgeving de rechtspleging  
grondig gewijzigd en heeft de federale 
regering zware besparingen in justitie 
doorgevoerd. dit alles weegt natuurlijk 
op de dagelijkse werking van justitie en 
de balie. de verschillende actoren van 

justitie beseffen dat zij een antwoord 
zullen moeten vinden op de gevolgen 
die dit met zich meebrengt en de uit-
dagingen die op ons afkomen, maar dit 
antwoord is nog steeds niet gevonden.
het feit dat het gewest brussel een 
bestuurlijk kluwen is, weegt ook op het 
functioneren van justitie in het gerech-
telijk arrondissement brussel. het is 
extreem moeilijk om op het vlak van 
veiligheid en infrastructuur bijvoorbeeld, 
de federale, gewestelijke en gemeentelij-
ke overheden op één lijn te krijgen.

desalniettemin hebben we geleerd uit 
onze ervaring met dreigingsniveau 4. 
de verschillende actoren  – balie en  
rechtbanken – hebben gestreefd naar 
een draaiboek waarin zo weinig mogelijk 
zittingen afgelast moeten worden en 
hebben de reflex ontwikkeld om de 
advocaten proactief te verwittigen o.a. 
over het lot van hun vastgestelde zaak 
als de  gerechtsgebouwen gesloten zijn. 
dat gezegd zijnde, zou een performante 
informatisering van justitie – waardoor 
minder verplaatsingen naar de gerechts-
gebouwen nodig zouden zijn – al veel 
oplossen.

PP: Heeft u tot slot nog een persoonlijke 
bedenking bij twee jaar stafhouderschap?
KV: het waren twee zeer boeiende en 
leerrijke jaren. ik heb enorm veel talent 
aan onze balie leren kennen, binnen en 
buiten de raad. toch is twee jaar te kort 
om bepaalde langetermijnprojecten te 
implementeren, een zekere continuïteit 
in het beleid te garanderen. het stafhou-
derschap is een zinvolle functie, maar 
we moeten durven nadenken over de 
invulling ervan, alsook over de optimale 
bevoegdheidsverdeling tussen de lokale 
balie en de ovb.

PP: Wij danken u voor dit interview.

Het beroep is enorm veelzijdig geworden, denk maar 
aan de opkomst van de alternatieve geschillen-

beslechting zoals de bemiddeling en de arbitrage. 
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geschiedenis van 
125 jaar vlaams pleitgenootschap 

(deel ii: 1914-1985)

In volle Eerste Wereldoorlog ging 
het 25-jarig bestaan van het Vlaams 
Pleitgenootschap zonder enige luister 
voorbij. Openingsredes werden niet 
meer gehouden sinds 1912 en zouden 
pas in 1920 worden hervat. Het 
Interbellum werd voor het Vlaams 
Pleitgenootschap aanvankelijk enigs-
zins ontsierd door het activisme, maar 
leidde later met de nieuwe taalwet van 
15 juni 1935, die voor een daadwerke-
lijke vernederlandsing van het gerecht 
zorgde, tot de verwezenlijking van een 
belangrijke doelstelling en een réveil. 
Na de Tweede Wereldoorlog liep het 
Vlaams Pleitgenootschap voorop in de 
strijd voor de splitsing van de unitaire 
Brusselse Orde, tweede doelstelling 
die uiteindelijk werd gerealiseerd in 
1985. 

de smet van het activisme 
tijdens de Eerste wereldoorlog werkten 
enkele vooraanstaande leden van het 
vlaams pleitgenootschap mee aan de 
Flamenpolitik van de duitse bezetter. na 
de wapenstilstand kwamen ze logi-
scherwijze in het vizier van zowel de 
brusselse tuchtraad als het gerecht. 

maurits josson, medestichter van het 
vlaams pleitgenootschap, was lid 
geworden van de raad van vlaanderen 
en had burgerlijk recht gedoceerd aan 
de vernederlandste gentse universi-
teit. door de tuchtraad werd hij reeds 
op 11 juni 1917 weggelaten van het 
tableau onder voorbehoud van een la-
tere tuchtsanctie. op 24 februari 1919 
veroordeelde de tuchtraad hem bij 
verstek tot de tuchtstraf van schrapping 
van het tableau. het hof van assisen 
van brabant veroordeelde josson op 
zijn beurt tot twee jaar hechtenis en 
20.000 fr. boete. om gezondheidsrede-
nen werd hij vervroegd vrijgelaten. hij 
vluchtte naar nederland en overleed 
daar in 1926. 

ook een andere medestichter, Emiel 
verhees, werd lid van de raad van 
vlaanderen, maar hij stond een veel 
verdere samenwerking met de duitsers 
voor. doordat hij echter reeds voor de 
Eerste wereldoorlog de balierangen 
had verlaten en ambtenaar was gewor-
den bij het ministerie van nijverheid en 
arbeid, viel hij buiten het vizier van de 
tuchtraad. bij de bevrijding week hij uit 

naar duitsland en werd hoogleraar in 
de sociale politiek te berlijn, waardoor 
hij ook ontsnapte aan verdere vervol-
ging van de rechterlijke macht. 

de naam van willem thelen, gewezen 
voorzitter van het vlaams pleitgenoot-
schap (1903-1905), kan tot slot even-
min onvermeld blijven, maar zijn geval 
was zonder twijfel het meest delicate. 
anders dan alle andere activisten 
legde de tuchtraad hem daarom in 
zijn zitting van 17 februari 1919 geen 
tuchtstraf van schrapping van het ta-
bleau op, maar sprak tegen hem in een 
al bij al evenwichtige beslissing slechts 
een schorsing van één jaar uit. de 
aanklacht tegen hem woog dan ook 
minder zwaar en er speelden verzach-
tende omstandigheden. de tuchtraad 
rekende hem aan dat hij het Manifest 
van de Hoogeschoolbond, waarin gepleit 
werd voor een vernederlandsing van 
de gentse universiteit door de duitse 
bezetter, had ondertekend, maar nam 
tevens akte van het feit dat hij op 23 
september 1916 aan de voorzitter van 
de hoogeschoolbond had gevraagd 
om hem niet meer als ondertekenaar 

bart coppEin 
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te willen beschouwen en op 25 sep-
tember 1916 een brief had verstuurd 
naar waarnemend stafhouder botson, 
waarin hij zijn spijt had uitgedrukt over 
de onhandigheid waarmee hij zijn 
ideaal gestand had willen doen. 

de vernederlandsing van 
het gerecht
in een klimaat dat aan de brusselse 
balie sowieso al erg vlaamsvijandig was, 
had het activisme gemakkelijk aan het 
vlaams pleitgenootschap de doodsteek 
kunnen geven. het ledenaantal was nog 
steeds bijzonder gering en activiteiten 
werden in de jaren twintig nauwe-
lijks georganiseerd, ook omdat veel 
vlaamsgezinde brusselse advocaten zich 
eveneens engageerden in andere fora, 
zoals bijvoorbeeld de bond der vlaamse 
rechtsgeleerden. desalniettemin 
bleef de vereniging bestaan dankzij de 
volgehouden inzet van sterke persoon-
lijkheden als alberic deswarte, josse 
borginon cantoni, hendrik borginon 
en jozef  van overbeke en gaandeweg 
vond ze haar zelfvertrouwen terug. 

streefdoel werd al gauw de daad-
werkelijke vernederlandsing van het 
gerecht. hendrik borginon zette op 
13 december 1924 de toon met zijn 
spraakmakende openingsrede ‘Het 
gebruik der talen voor onze gerechtshoven 
en rechtbanken’ en verwierp uitdrukke-
lijk het toenmalige tweetalig model, dat 
het gebruik van het nederlands naast 
het frans voorstond in vlaanderen. pier-
re vermeylen ging op dat elan verder 
en pleitte in zijn openingsrede op 24 
oktober 1931 onverkort voor ‘De ver
vlaamsching van de rechtspleging’. Enkele 
dagen daarvoor op 11 oktober 1931 
verscheen het eerste nummer van het 
‘Rechtskundig Weekblad’, nieuw juridisch 
tijdschrift dat onder leiding van rené 

victor volop de strijd zou voeren voor 
de eentaligheid van het vlaamse rechts-
leven en daarbij altijd opnieuw hevig 
in aanvaring kwam met het ‘Journal des 
Tribunaux’, spreekbuis van de brusselse 
franstalige balie. 

het taalvraagstuk zorgde effectief 
voor steeds meer en steeds sterkere 
beroering bij de franstalige brusselse 
advocatuur. in 1932 organiseerde de 
tuchtraad een referendum onder de 
ongeveer 1100 brusselse advocaten. 
slechts 444 advocaten antwoordden en 
daarvan spraken er zich 401 uit voor 

het behoud van de bestaande toestand 
van taalvrijheid. daarbij beriepen ze zich 
onder meer op het beruchte toenmalig 
art. 23 van de grondwet, dat stelde dat 
het gebruik der talen in belgië vrij was. 
op basis van die uitslag drukte de brus-
selse tuchtraad, die exclusief uit fransta-
lige advocaten bestond, in het voorjaar 
van 1933 de wens uit dat in brussel het 
bestaande regime, dat de rechtzoeken-

de de taal van de rechtspleging mocht 
kiezen, zou worden behouden en ver-
zette hij zich met man en macht tegen 
elke taaldwang, bijkomend ponerend 
dat het aantal brusselse advocaten dat 
in staat was om in het nederlands te 
pleiten bijzonder laag was. het vlaams 
pleitgenootschap reageerde bij monde 
van zijn voorzitter jozef van overbeke 
bijzonder scherp en vaardigde op 17 
oktober 1933 een sterk afwijzende mo-
tie uit, waarin het opwierp dat het bij-
zonder krenkend was voor de vlaamse 
confraters dat hun balie zich uitsluitend 
als franstalig voordeed en het opriep 
om het nederlands op dezelfde gelijke 
voet als het frans te plaatsen. 

ondertussen was het oude wetsvoor-
stel van isacker, dat al in 1928 was neer-
gelegd, dan toch op de parlementaire 
agenda geraakt en kreeg het vooral 
dankzij de volharding van rapporteur 
Hendrik Marck zijn definitieve vorm. De 
wet van 15 juni 1935 verplichtte voor 
de vlaamse provincies het gebruik van 
het nederlands bij de rechtspleging en 
voor de waalse provincies het gebruik 
van het frans. voor de 19 brusselse 
gemeenten bleek de lobby van de 
Brusselse balie efficiënt en behield 
de wet marck de taalvrijheid. voor de 
gemeenten van het kanton halle was 
de taal van de rechtspleging de officiële 
taal van de gemeente, maar kon de 
verweerder vragen om de procedure 
in een andere taal te voeren. voor de 
andere gemeenten van het arrondisse-
ment brussel werd het nederlands de 
verplichte proceduretaal. alhoewel de 
wet marck dus een compromis was dat 
het vlaams pleitgenootschap niet geheel 
voldoening kon bieden, begroette wil-
lem thelen, die vanaf het gerechtelijk 
jaar 1935-1936 opnieuw het voorzitter-
schap van het vlaams pleitgenootschap 
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bekleedde, ze toch als “een reusachtige 
vooruitgang voor onze Vlaamsche juridi
sche kultuur”. de geschiedenis zou hem 
gelijk geven.

de splitsing van de 
brusselse orde
in tegenstelling tot de oorlogsjaren, 
toen uiteindelijk respectievelijk hendrik 
borginon en willem thelen op gezag 
van stafhouder braffort lid van de raad 
van de orde waren geworden, bleek 
het nadien jaren lang onmogelijk om 
nog nederlandstalige confraters te 
laten verkiezen tot lid van de raad van 
de orde. dat gegeven was hoofdza-
kelijk het gevolg van de verpletterende 
meerderheid van franstalige advocaten, 
maar werd als zeer frusterend ervaren  
door de nederlandstalige advocaten. 

het stafhouderschap van mr. jacques 
delepeleire (1962-1964) fungeerde als 
katalysator voor de vlaamse onvrede. 
berucht is het incident dat zich voor-
deed tijdens de openingszitting van het 
vlaams pleitgenootschap van 18 januari 
1964. na de openingsrede van philip 
vergels, waarin hij de belgische taalwet-
geving in een Europees perspectief had 
geschetst, moest delepeleire, zoals de 
geplogenheden het wilden, als stafhou-
der het woord nemen voor een repliek. 
daarin openbaarde de stafhouder zich 
als een principeel tegenstander van wel-
ke taalwetgeving dan ook in belgië, wat 
hij onderbouwde door te wijzen op de 
eenheid van het land en de vrijheid van 
het individu. aan het slot van zijn tot 
dan toe franstalig betoog schakelde hij 
bewust over naar het nederlands en 
riep hij het vlaams pleitgenootschap op 
om met hem bovenal het extremisme 
van de taalwetgeving in te dijken en de 
facto de suprematie van de franse taal 
te erkennen:  

“Ik eindig deze uiteenzetting, die een 
wekroep is tot U. Het Vlaams Pleitgenoot
schap bewijst de Orde nuttige diensten. 
Mijn bizondere dank ervoor. Uw toestand 
kan soms moeilijk schijnen in de schoot 
van de Balie met franssprekende meer
derheid. Ik wil dat het uw hoogmoed weze 
[sic – bedoeld is trots]; ik wens U te zeg
gen dat ik fier ben over U voor hetgeen 
U kent en hetgene U vertegenwoordigt. 
Doet uw taal beminnen. Doet uw taal be
ter kennen. Strijdt opdat in onze dagbla
den een beter begrip, een betere kennis 
van de Vlaamse poëzie en de Vlaamse 
roman moge groeien. Volgt aandachtig 
elke dag wat in het Frans verschijnt. Weest 
de eersten, die hun stem van intellectuele 
Vlamingen, broederlijk verenigd met de 
onze, verheffen om de vloed van onterend 
extremisme in te dijken.”

voor het vlaams pleitgenootschap was 
de maat nu vol. onder aanvoering van 
mr. isidoor de vis, ouderdomsdeken 
van de nederlandstalige brusselse ad-
vocaten, werd bij de raad van de orde 
aangedrongen om al bij de verkiezin-
gen van juni 1964 tot een structurele 
oplossing te komen om een minimale 
aanwezigheid van nederlandstalige 
advocaten in de raad van de orde te 
garanderen. het vlaams pleitgenoot-
schap moest echter vaststellen dat 
een vergelijk met stafhouder delepe-
leire niet meer tot de mogelijkheden 
behoorde. bij de verkiezingen van juni 
1964 kwamen uit protest geen neder-
landstalige kandidaten meer op. 

de nieuwe stafhouder maurice cornil 
was uit een ander hout gesneden 
dan zijn voorganger en startte in het 
najaar van 1964 onmiddellijk overleg 
op met het vlaams pleitgenootschap. 
in die onderhandelingen bereikte men 
uiteindelijk een compromis, dat als 

‘het systeem’ bekend is gebleven. vanuit 
de wens van een billijke vertegenwoor-
diging van de nederlandstaligen zou in 
de toekomst gewerkt worden met een 
dubbele kandidatenlijst (één met frans-
talige en één met nederlandstalige 
kandidaten), maar zou het kiescollege 
van brusselse advocaten niet worden 
gesplitst. daarenboven garandeerde 
men de vertegenwoordiging in de raad 
van de orde van twee nederlands-
talige verkozenen bij de verkiezingen 
van juni 1965, drie verkozenen bij de 
verkiezingen van juni 1966, vier ver-
kozenen bij de verkiezingen van juni 
1967 en ten minste vier verkozenen bij 
latere verkiezingen. alzo geschiedde. de 
regeling werd nagenoeg ongewijzigd 
overgenomen in het nieuwe gerechte-
lijk wetboek. 

geleidelijk aan werd duidelijk dat ‘het 
systeem’ misschien wel een aantal 
spanningen wegnam, maar er minstens 
zoveel nieuwe creëerde. doordat 
ervoor was geopteerd om één kiescol-
lege te behouden moesten franstalige 
confraters bijvoorbeeld met lede ogen 
toezien hoe franstalige kandidaten 
noodgedwongen plaats moesten ma-
ken voor nederlandstalige kandidaten 
met veel minder stemmen. ook de 
nederlandstaligen hadden weinig re-
denen voor tevredenheid. ‘het systeem’ 
bestendigde immers ten eeuwigen dage 
hun minderheidspositie en veranderde 
niets aan het feit dat alle sleutelposten 
in de raad van de orde, met inbegrip 
van het stafhouderschap, exclusief in 
franstalige handen bleven. 

onder het stafhouderschap van de 
rabiaat franstalige en nederlandsvij-
andige robert libiez (1976-1978), die 
zich terug volledig op de lijn delepeleire 
stelde, barstte het systeem. opnieuw 
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speelde het vlaams pleitgenootschap 
een sleutelrol. bij de raad van de orde 
had het met name een hervormings-
voorstel ingediend, dat neerkwam op 
een volstrekte pariteit voor de raad en 
een beurtrol voor het stafhouderschap. 
op de vergadering van de raad van 
24 januari 1978 werd dat beoordeeld 
als onontvankelijk, onvoorstelbaar en 
onaanvaardbaar en werd het en bloc 
weggestemd door de franstalige leden 
tegenover de vlaamse minderheid. de 
modus vivendi was verbroken en de bal 
ging onvermijdelijk aan het rollen. 

de opvolgers van stafhouder libiez, res-
pectievelijk robert boccart en jacques 
de gavre, namen de handschoen op. na 
een referendum op16 juni 1980 werd 
een paritair samengestelde gemengde 
commissie voor de hervorming van de 
structuren van de balie opgericht, die in 
haar eindverslag van 14 april 1981 advi-
seerde om tot de oprichting van twee 

aparte orden over te gaan. binnen de 
raad van de orde kon uiteindelijk pas 
op een tweede afzonderingsweekend 
van 14 tot 16 mei 1982 op het kasteel 
van hanzinelle overeenstemming 
worden gevonden over de praktische 
uitwerking daarvan. 

het resultaat is bekend gebleven als het 
Protocol van Hanzinelle en werd door 
de wetgever nagenoeg ongewijzigd 
overgenomen in de wet van 4 mei 
1984. reeds op 3 december 1984 von-
den de eerste gesplitste verkiezingen 
plaats en in januari 1985 startten de 
nieuwe nederlandse en franse orde 
met hun werkzaamheden. 

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.

► Het eerste deel verscheen in 
Het Poelaertplein van mei 2016 
en behandelde de zaak Josson, de 
oprichting van het Vlaams Pleitgenoot-
schap en de moeilijke beginjaren. In 
een volgend nummer brengen we een 
samenvatting van de recente hervor-
mingen van het gerechtelijk arrondis-
sement in Brussel en een overzicht 
van de voorzitters van het Vlaams 
Pleitgenootschap.

Vandaag de dag worden de Franse en Nederlandse Orde van Advocaten aan de Balie te Brussel slechts gescheiden door een gang.
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de heksen 
van brueghel

N.a.v. een bezoek aan de tentoon-
stelling over hekserijvoorstellingen 
in de Lage Landen tussen 1450 en 
1700 in het Memlingmuseum te 
Brugge schreef magistraat Pim 
Vanwalleghem deze bijdrage.

in 1565 beslist de antwerpse interna-
tionaal actieve prentenuitgever hier-
onymus cock een prent over heksen 
en hun wandaden uit te brengen. de 
toen al bekende pieter brueghel de 
oude ( gest. 1569) werd gevraagd 
deze prent te ontwerpen. hij maakt 
er twee in de vorm van een vervolg-
verhaal, hetgeen voor brueghel eerder 
ongebruikelijk was. met deze prenten 
kwamen beide kunstenaars ongetwijfeld 
tegemoet aan een bestaande vraag 
van het publiek. want in die periode 
hernamen, na een paar decennia van 
relatieve rust, de heksenprocessen, en 
dit niet alleen in het heilig roomse rijk, 
waar het zwaartepunt lag, maar ook in 
de nederlanden. 

bedoeling van de prenten was ook om 
informatie over heksen toegankelijker 
te maken. toverij of het geloof dat per-
sonen door bovennatuurlijke krachten 
andere mensen kunnen schaden of 
hen voorspoed kunnen brengen is van 

alle tijden en plaatsen. maar vanaf de 
late middeleeuwen ontstaat een nieuw 
begrip, de „cumulatieve demonologi-
sche hekserij’. het christelijk geloof in 
de duivel leidt tot het geloof dat er een 
geheime sekte bestaat die de duivel 
aanbidt en daar magische krachten uit 
put. En bij sektes dacht men al snel aan 
ketterij  - de eerste heksen werden ook 
„vaudoises” genoemd, als aanhangers 
van de ketter valdès (lyon, 12e eeuw). 

deze schadelijke toverij, een seksueel 
bekrachtigd pact met de duivel, sek-
tevorming en het vliegen naar samen-
komsten met de duivel waren niet 
nieuw, wel nieuw was hun combinatie. 
centraal stond de aangerichte schade, 
maleficium genoemd, van “male de fide 
sentire” of het zich kwaadaardig ver-
houden tot het geloof. geen imaginaire 
schade maar schade die vooral bestond 
uit hongersnood en misoogsten door 
slechte weersomstandigheden, de 
“slecht-weertoverij”. 

langzaamaan ontstaat een heuse theorie 
die via geleerde tractaten bij heksenver-
volgers en rechters terechtkomt en op 
die wijze de processen grondig veran-
dert. met als eerste echte startpunt 
de publicatie van de heksenhamer of 

de Malleus Maleficarum in 1486, zelfs 
al verschenen er de decennia voordien 
ook al enkele werken. 

dit werk ontstaat uit frustratie omdat 
de auteur, de dominicaanse monnik 
heinrich kramer er tot zijn onge-
noegen niet in slaagt de rechters van 
zijn diocees van zijn heksenideeën te 
overtuigen. hij stuitte daarbij steeds 
op verzet van magistraten die niet 
geloofden dat kwaadaardige hekse-
rij echt bestond. Enkel god kon het 
weer beïnvloeden, was immers het 
klassieke standpunt van de kerk. als 
reactie daarop trekt kramer zich terug 
in de luwte van zijn klooster en schrijft 
er zijn magnum opus, een werk dat 
ooit het meest huiveringwekkende 
boek van de hele wereldgeschie-
denis genoemd werd. dankzij de 
boekdrukkunst geraakt zijn werk snel 
wijdverspreid. belangrijkst is het deel 
waarin hij de wijze beschrijft waarop 
juridische procedures moeten verlo-
pen. hekserij was een geheim misdrijf, 
waardoor een bijzondere inquisitoire 
procedure noodzakelijk was. getuigen 
konden anoniem blijven en de aankla-
ger liep geen risico om zelf vervolgd 
te worden wanneer hij zijn bewijs niet 
rond kreeg. verdachten kregen geen 

pim vanwalleghem
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raadsman. advocaten durfden hoe 
dan ook de verdediging niet opnemen, 
uit gevaar zelf van medeplichtigheid 
beschuldigd te worden. tortuur was 
mogelijk om tot de noodzakelijke 
bekentenis te komen en nadien volgde 
de doodstraf via verbranding al dan 
niet na wurging. 

rechtshistorici toonden aan dat in de 
zuidelijke nederlanden – toch in het 
deel boven de taalgrens – de meeste 
hekserijprocessen waarin het duivelspact 
centraal stond voor de lokale schepen-
banken gevoerd werden, en niet voor 
kerkelijke rechtbanken. rechters volgden 
de gewone procedures in strafzaken, 
maar onder invloed van de demonologie 
aanvaarden ze wel een combinatie van 
observaties en sporen (het punctum 
diabolicum) als aanwijzingen van schuld.

samengevat kan je stellen dat het 
onsamenhangende volksgeloof over 
heksen door een intellectuele klas-
se van juristen en theologen in een 
systeem gegoten werd. in de neder-
landen besteedde de brugse rechts-
geleerde joost de damhouder in zijn 
praxis rerum criminalium (1554) veel 
aandacht aan de hekseri. voor hem 
was het majesteitsschennis, maar hij 

vond het onderwerp ongepast voor 
uitgaven in de volkstaal. het uitbrengen 
van een prent over die nieuwe ketterse 
sekte was dus riskant. het kon makke-
lijk als een verheerlijking van hekserij 
aanzien worden. censuur verliep via 
intimidatie en bij wetsovertreding was 
veroordeling en terechtstelling mogelijk. 
En rechters legden de verantwoordelijk-
heid graag bij de uitgever. om pro-
blemen te vermijden deed cock een 
beroep op een freelancetekstschrijver 
die goed op de hoogte was van de hek-
senleer en de heersende rechtspraak. 
daarom schreef hij de onderschriften in 
het latijn. het resultaat was een samen-
vatting van het demonologisch traktaat 
in beeldvorm: de prenten visualiseren 
trouw dit beeld.  wat brueghel deed 
was dus nieuw, want hij construeerde 
een nieuw beeld uit bestaande elemen-
ten uit het volksgeloof.  

op de afgebeelde prent (afb. 2) zijn 
duidelijk de gevolgen van de kleine ijstijd 
(1560-1630) te zien:  dikke hagelstenen 
doden het vee, hevige regenval doet 
een dorp overstromen, storm leidt tot 
schipbreuk en een demoon verhindert 
het luiden van de kerkklokken door de 
torenspits af te breken ! deze klimato-
logische verandering, met lange koude 

winters vol sneeuw, overtuigden steeds 
makkelijker mensen dat er wel degelijk 
iets aan de hand was en dat heksen het 
weer konden beïnvloeden.  ze doen 
windhozen ontstaan in alle richtingen, 
monsters spuwen wolken uit, regen 
wordt in heksenpotten gebrouwd. 
al deze elementen beeldt brueghel af, 
ook de op bezem of monster vliegen-
de heks, de schouw, de main glorieuse, 
de pad en de kat. in het midden van 
de prent staat dan de heilige jacob,  
verdediger van pelgrims en reizigers 
tegen de duivel en het kwaad. volgens 
de legende slaagt hij erin de tovenaar 
hermogenes zich tot het christendom 
te laten bekeren.

deze iconologie van de heks blijft 
tot op vandaag overeind. vóór het 
verschijnen van deze prenten wer-
den heksen zelden uitgebeeld, en dan 
nog enkel als boekillustratie, zoals de 
heksjes in de marge van het manus-
cript champion des dames (1440) 
uit de bourgondische nederlanden 
(afb. 1). latere kunstenaars maakten 
gretig gebruik van het heksenbeeld uit 
brueghels prenten, het aantal heksen-
voorstellingen kende een explosieve 
groei in de 17e eeuw, meer nog, het 
werd een echte specialiteit van de ne-
derlanden. nu was het niet ongewoon 
voor schilders uit de lage landen om 
nieuwe thema’s voor schilderijen te 
bedenken, zij waren al de eersten om 
dorpsfeesten, landschappen en markt-
taferelen te schilderen. maar heksen 
afbeelden was veel moeilijker, want 
niemand kon ze in werkelijkheid ob-
serveren. pieter brueghel leverde hen 
deze herkenbare en voor het grote 
publiek begrijpelijke beeldtaal.

Pim Vanwalleghem
schreef deze bijdrage in eigen naam.

Afbeelding 2: Onweer, monsters en vliegende heksen



waarde confraters,
beste stagiairs,

wanneer het enige antwoord men per 
kerende mag ontvangen een ‘out of 
office’-bericht is, uw confrater volgens de 
medewerker op ‘congres’ is in het buiten-
land voor twee weken en de toga’s terug 
aan de motten worden overgeleverd, kan 
dit enkel betekenen dat de gerechtelijke 
vakantie terug in het land is. 

dit werkingsjaar brachten jabkes een 
bijzonder goed gevuld programma met 
allerhande ontspannende, sportieve, cul-
turele en informatieve activiteiten met 
het oog op het verenigen en integreren 
van alle nederlandstalige stagiairs aan 
onze brusselse balie.om de nieuwbak-
ken stagiairs vanaf het begin kennis te 
laten maken met het doen en laten van 
onze vereniging  waren wij zowel aan-
wezig op de twee infomomenten die 
werden georganiseerd tijdens de zomer 
van 2015, alsook op zowel de eedafleg-
ging in september en oktober.

jabkes organiseerde dit jaar maar 
liefst zes afterwork-drinks waarop de 
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stagiairs elkaar in een informeel kader 
konden leren kennen, en dit op zes 
verschillende plaatsen in onze mooie 
hoofdstad. bovendien werd gepoogd 
deze afterworks zo vaak als mogelijk 
te organiseren met andere brusselse 
verenigingen om de stagiairs de moge-
lijkheid te bieden een zo ruim mogelijk 
netwerk uit te bouwen. zo organiseer-
den we in september de kick-off after-
work in bar des amis, in november de 
afterwork notaris zkt. advocaat samen 
met vln brussel in havana,  in decem-
ber de kerstmarkt afterwork met de 
carrefour des stagiaires,  in maart de 
st. patrick’s day afterwork in monk, in 
mei een afterwork in de haus en in 
juni een laatste afterwork samen met 
het vlaams pleitgenootschap. daarnaast 
staan nog twee afterworks gepland 
tijdens juli en augustus.

het gerechtelijk jaar werd samen met 
de carrefour des stagiaires zowel in 
schoonheid gestart als afgesloten tijdens 
de respectievelijke openingsreceptie 
op 15 oktober 2015 in l’oriento en de 
nacht van de stagiairs/nuit des stagiai-
res op 3 juni 2016 in le you.

het ijs tussen de stagiair en zijn/haar 
stagemeester werd definitief gebro-
ken tijdens het jaarlijkse diner stage-
meester-stagiair dat dit jaar doorgang 
vond in restaurant cowfish op 20 
oktober 2015.

ook de sportievelingen onder ons kwa-
men zeker aan hun trekken tijdens de 
twintig yoga-lessen,  het tennistornooi dat 
in november werd georganiseerd met 
het vpg en de cjbb, het jaarlijkse karting 
tornooi in februari,  de golfinitiatie in mei, 

de tien danslessen en het bijstaan van de 
carrefour des stagiaires tijdens de 
20 kilometer van brussel. daarnaast staat 
nog een paintball-tornooi gepland tegen 
de balie van antwerpen in juli.

verder werd in samenwerking met het 
vpg in november een lezing ‘inleiding 
tot de jaarrekening’ georganiseerd en 
in maart een infoavond over fiscale 
optimalisatie. 

ook de cultuur minnende stagiair kwam 
dit jaar zeker aan zijn/haar trekken. zo 
werd in januari in samenwerking met 
ing en vpg een bezoek gebracht aan 
de tentoonstelling pop art in belgium, in 
april een bierdegustatie georganiseerd 
in brussels beer project, in mei samen 
met het vpg een vierdaagse cultuurreis 
naar malta gemaakt, eveneens in mei 
een concert van lady linn bijgewoond 
in ab, en in juni werd ons justitiepaleis 
geschetst onder professionele begelei-
ding. naar jarenlange traditie konden de 
stagiairs ook dit jaar hun ruime algeme-
ne kennis etaleren tijdens de baliequiz 
op 13 april 2016.

het organiseren van al deze activiteiten 
was uiteraard niet gelukt zonder een 
uitermate arbeidslustig, enthousiast en 
hecht team. ik wens dan ook deze gele-
genheid te benutten om mijn voltallige 
bestuur nogmaals te bedanken voor alle 
tijd die zij vrijwillig opofferden aan onze 
vereniging en wens mijn opvolger veel 
succes!

voorzitterschap ex, vrije tijd in.

met confraternele groet,
dieter

Dieter Vanoutrive 
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marleen, 42 jaar, verdient als vennoot in een middelgroot kantoor 45.000 € 
(basis: geïndexeerd belastbaar beroepsinkomen 2013)
Hoeveel kan zij maximaal veiligstellen voor een gewoon 
VaPZ contract: 3.060,07 €*

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

 bruto ouderdomskapitaal 87.145,17 €
 indicatief winstaandeel (1%) 10.907,59 €
 Totaal op 65 jaar  98.052,76 €

*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.
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