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beste confraters,
 
ondanks de soms tropische temperatu-
ren, is de wereld de afgelopen maanden 
niet gestopt met draaien. ik pik drie on-
derwerpen uit de zomerse actualiteit die 
naar mijn aanvoelen het meest relevant 
zijn voor de brusselse advocatuur.
 
ver van huis beheersten verscheidene 
brandhaarden in de wereld het nieuws.
de daaruit voortvloeiende humanitai-
re crisis was onder de vorm van een 
ongeziene vluchtelingenstroom en een 
reeks terroristische aanslagen al geruime 
tijd voelbaar tot in europa en belgië. 
voor zo ver het nog nodig was, hebben 
de dramatische gebeurtenissen in nice 
en charleroi ons daar deze zomer nog 
maar eens aan herinnerd. in bepaalde 
regeringskringen wordt daarom de idee 
geopperd om, naar Frans voorbeeld, ook 
in belgië de mogelijkheid tot het uitroe-
pen van een ‘noodtoestand’ in te voeren. 
de emotionele reacties en de roep om 
kordate maatregelen bij de dood van 
onschuldige burgers zijn begrijpelijk. toch 
dienen wij als samenleving op onze hoe-
de te zijn voor ondoordachte steekvlam-
maatregelen. de advocatuur moet een 
rol spelen bij het zoeken naar het delicate 

Zomerse actualiteit laat advocatuur niet koud

evenwicht tussen enerzijds veiligheid en 
anderzijds eerbiediging van de rechts-
staat. onze beroepsgroep zal op tijd aan 
de noodrem moeten durven trekken. 
verderop in dit blad vindt u alvast een 
kritische analyse van de noodtoestand à 
la française.

dichter bij huis worden aan beide kanten 
van het kanaal stellingen ingenomen naar 
aanleiding van het brexit-referendum. het 
blijft nog onduidelijk wanneer londen de 
escape button effectief zal indrukken. toch 
weten we nu al dat de impact van de 
brexit op het europees integratieproject 
niet te onderschatten valt. als balie van 
de hoofdstad van europa herbergt brus-
sel een aanzienlijke groep internationale 
en, meer in het bijzonder, britse kantoren. 
vele confraters aan onze balie zullen van 
op de eerste rij te maken krijgen met de 
directe gevolgen van het britse refe-
rendum. de uitdaging van de brusselse 
advocatuur zal er dan ook in bestaan om 
samen met alle overige betrokken acto-
ren de initiële klap van het britse vertrek 
om te buigen in een opportuniteit om 
brussel nog meer dan vroeger in de 
kijker te zetten als hét centrum van 
een europa 2.0.

in eigen land werd de juridische wereld 
vlak voor het zomerreces opgeschrikt 
door een nationale protestactie van de 
magistraten en het rechtbankpersoneel 
waarmee zij de onderfinanciering van 

woord van de voorzitter jonas van campenhout

justitie aan de kaak wilden stellen.  de 
heer jan geysen, arbeidsauditeur te hal-
le-vilvoorde, maakt in dit nummer een 
stand van zaken op. het vlaams pleitge-
nootschap deelt de bezorgdheden van 
de magistratuur.

het einde van de zomer betekent ook 
het begin van een nieuw gerechtelijk 
jaar. het vlaams pleitgenootschap staat 
ook dit jaar klaar met een ruim aanbod 
activiteiten op maat van iedere confrater. 
we hebben een boeiend programma 
permanente vorming uitgewerkt en bie-
den u een kalender met uiteenlopende 
culturele activiteiten aan. noteer alvast 
18 november 2016 en 12 mei 2017 in uw 
agenda. op deze data vinden respectie-
velijk onze plechtige opening en studie-
dag plaats. de studiedag zal dit jaar enkele 
capita selecta uit het verbintenissenrecht 
behandelen. meer informatie over onze 
activiteiten vindt u op onze website 
www.vlaamspleitgenootschap.be. 

Ziezo beste confrater, het voorwoord van 
het eerste nummer van ‘het poelaertplein’  
2016-2017 heeft u alvast achter de rug. 
rest er mij nog enkel de aangename taak 
om u in naam van het bestuur van het 
vpg een boeiend en succesvol gerechte-
lijk jaar te wensen. ik verwelkom u graag 
op één van onze talrijke activiteiten.

jonas van campenhout
Voorzitter 2016-2017
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De recente terreuraanslagen waarmee 
België werd geconfronteerd, doen in 
sommige politieke kringen stemmen 
opgaan om, naar Frans voorbeeld, 
een wet op de noodtoestand uit te 
vaardigen. 

Leo Van den hole, advocaat aan de 
Balie van Brussel, kadert de wet op 
de noodtoestand zoals die in Frankrijk 
tot stand kwam en daar nu al bijna
 een jaar geldt en plaatst daar 
meteen enkele kritische 
bedenkingen bij.

ook belgië heeft de voorbije jaren haar 
portie terreur te verduren gekregen. 
een kort overzicht van de aanslagen 
van het voorbije decennia toont het 
grote aantal slachtoffers aan. 

bij een aanslag tijdens de kerstmarkt 
op de place saint-lambert in luik 
vielen op 13 december 2011 in totaal 
7 doden en 123 gewonden. op 24 mei 
2014 opende een schutter het vuur 
op aanwezigen in het joods museum 
in brussel en doodde er vier mensen. 
bij vuurgevechten tijdens de antiter-

reuroperaties in verviers en in vorst op 
15 januari 2015 geraakten 4 agenten 
lichtgewond. bij de aanslagen op de 
luchthaven van Zaventem en in het 
metrostation maalbeek op 22 maart 
2016 vielen in totaal 32 doden en 340 
gewonden. en bij een aanslag in char-
leroi op 6 augustus 2016 viel een man 
met een machete twee politieagentes 
aan en verwondde hen. Zo u wenst, 
kan u de aanslagen in parijs van 13 no-
vember 2015 aan dit lijstje toevoegen, 
want deze aanslagen werden blijkbaar 
volledig voorbereid vanuit ons land.

de wet op de noodtoestand
leo van den hole

Ondanks regelmatig protest blijft de noodtoestand in Frankrijk gehandhaafd.

enkele kritische bedenkingen...
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brandpunt

in politieke middens circuleren nu voor-
stellen om ook in belgië een mogelijk-
heid te voorzien om de noodtoestand 
te kunnen uitroepen. als er aanhoudende 
terreurdreiging is en de veiligheid 
bedreigd wordt, dan zou de regering de 
noodtoestand moeten kunnen afkon-
digen. deze voorstellen verwijzen naar 
het systeem van de “état d’urgence” 
zoals die al enkele decennia gekend is 
bij onze Zuiderburen.

Franse voorbeeld
Frankrijk kent inderdaad een wet op de 
noodtoestand. de loi n° 55-385 van 
3 april 1955 betreffende de noodtoe-
stand maakt het mogelijk om deze 
maatregel af te kondigen “en cas de 
péril imminent résultant d’atteintes graves 
à l’ordre public, soit en cas d’événements 
présentant, par leur nature et leur gravité, 
le caractère de calamité publique.” (art. 1 
van deze wet). de noodtoestand moet 
worden afgekondigd door de minister-
raad (zijnde de president samen met de 
regering), en geldt voor maximaal twaalf 
dagen. na deze twaalf dagen moet de 
noodtoestand worden bekrachtigd 
door de wetgevende macht, zo niet 
vervalt de uitzonderingstoestand. in het 
kader van de noodtoestand krijgen de 
administratieve overheden de moge-
lijkheid om sterk in te grijpen in de 
burgerlijke rechten en vrijheden, wat 
normaal gezien het prerogatief van de 
rechterlijke macht is. 

Zo kunnen de administratieve over-
heden een algemeen uitgaansverbod 
afkondigen, huiszoekingen en identiteits-
controles uitvoeren buiten het nor-
male wettelijke kader, de toegang tot 
bepaalde openbare ruimtes beperken, 
bepaalde personen huisarrest geven of 
hen verplichten om zich op regelmati-

ge tijdstippen te melden bij de politie, 
verenigingen ontbinden als deze “par-
ticipent à la commission d’actes portant 
une atteinte grave à l’ordre public”, en 
internet sites afsluiten “provoquant à la 
commission d’actes de terrorisme ou en 
faisant l’apologie”. 

tegen maatregelen genomen in het ka-
der van de noodtoestand staat telkens 
een beroep open, bij de administratieve 
rechtbanken, en uiteindelijk bij de raad 
van state. het blijkt dat de administra-
tieve rechtbanken meestal de maatre-
gelen van de administratieve overheden 
gewoon bevestigen. 

de noodtoestand werd in Frankrijk 
slechts enkele keren afgekondigd. een 
eerste keer gedurende drie korte 
periodes in het kader van de onafhanke-
lijkheidsoorlog van algerije (in 1955, in 
1958 en van 23 april 1961 tot 23 okto-
ber 1962). dan nog drie keer gedurende 
zeer korte periodes in de jaren ‘80 
tijdens spanningen in de vele overzeese 
gebieden van de Franse republiek (in 
1985 in nieuw-caledonië, in 1986 op 
de eilanden wallis en Futuna, en in 1987 
op de windeilanden en in Frans-poly-
nesië). eind 2005 gold de noodtoestand 
gedurende twee maanden in en rond 
parijs ten gevolge van rellen in de Franse 
hoofdstad. op 13 november 2015 ‘s 
avonds, op het moment dat de gijze-
ling in de bataclan nog bezig was, werd 
de noodtoestand afgekondigd door 
president hollande (oorsponkelijk was 
op 13 november 2015 de noodtoestand 
beperkt tot het europese grondgebied 
van Frankrijk; in de daaropvolgende we-
ken werd de noodtoestand uitgebreid 
naar enkele overzeese gebieden van 
Frankrijk). deze noodtoestand geldt nu, 
een klein jaar later, nog steeds.

aan dit Franse voorbeeld wenst de 
belgische wetgever zich dus te spiege-
len.  als het vanaf 1955 regent in parijs, 
wordt het blijkbaar in 2016 grote tijd 
dat het begint te druppelen in brussel.

waarom? 
men kan zich de vraag stellen waarom 
onze belgische politici pas nu reageren. 
reeds decennia waarschuwen specialis-
ten voor ernstige integratieproblemen 
van grote groepen vreemdelingen. 
de vlaamse freelance journaliste met 
marokkaanse wortels hind Fraihi dook 
twee maanden onder in sint-jans-mo-
lenbeek en beschreef in haar boek 
een totaal gesloten samenleving die 
zich gedeeltelijk afkeert van de onze 
(“Undercover in Klein-Marokko: achter de 
gesloten deuren van de radicale islam”, 
van halewyck, 2006). 
in zijn boek “De grote verwarring” 
(houtekiet, 2016) beschrijft lucas 
vander taelen, voormalig europees 
parlementslid voor groen, hoe een 
maatschappij kan veranderen als grote 
groepen mensen met radicaal verschil-
lende culturele en religieuze opvattin-
gen opgenomen worden. gedurende 
de voorbije decennia hadden de politici 
van de mainstream partijen geen oren 
voor deze waarschuwingen.

verder valt op dat vanuit een bepaal-
de politieke hoek een stamp wordt 
gegeven naar justitie. aan de bevolking 
wordt uitgelegd dat op dit moment de 
noodtoestand nodig zou zijn omdat 
het gerecht te traag zou functioneren. 
de vraag is of dit wel klopt, met name 
of ons gerecht in terrorismedossiers 
te traag functioneert. gelet op de 
situatie waarin we ons bevinden, lijkt 
het er eerder op dat ons gerecht en 
de politiediensten goed werk leveren. 



er is ook geen enkele aanwijzing dat de 
vele extra maatregelen die van kracht 
zouden kunnen worden in het kader 
van een noodtoestand, ook maar één 
aanslag hadden kunnen verhinderen. 
het komt ook bijzonder vreemd over 
dat dezelfde politici die constant zitten 
te besparen op de werking van justitie, 
plots vaststellen dat justitie in oude 
gebouwen werkt en onderbemand is. 
in plaats van meer middelen te voor-
zien voor justitie, wordt (weer eens) 
een nieuwe wet voorgesteld en wordt 
het witte konijn ‘noodtoestand’ uit de 
politieke hoed getoverd.

het tijdelijk karakter van de noodtoe-
stand blijkt ook moeilijk onder controle 
te brengen. de noodtoestand die in 
Frankrijk werd afgekondigd op 13 
november 2015, werd een eerste keer 
bekrachtigd door het Franse parlement 
voor een periode van twee maanden 
(wet van 20 november 2015), ver-
volgens nog eens voor drie maanden 
(wet van 19 februari 2016), dan nog 
eens voor twee maanden (wet van 20 
mei 2016), en dan voor nog eens zes 

maanden (wet van 21 juli 2016). de 
noodtoestand dreigt dus een perma-
nente toestand te worden. het verras-
singseffect van de nieuwe uitgebreide 
onderzoeksbevoegdheden is trouwens 
de voorbije maanden volledig verdwe-
nen, en de terroristen en de criminelen 
van gemeen recht hebben hun gedrag 
volledig aangepast aan de nieuwe be-
voegdheden en onderzoeksmethoden 
van de politie. 

gevaarlijk en nutteloos
daarenboven klagen mensenrechtenor-
ganisaties de noodtoestand in Frankrijk 
aan. in een rapport van februari 2016 
schrijft amnesty international dat de 
huiszoekingen in Frankrijk gebeuren 
op basis van administratieve bevelen 
die nauwelijks gemotiveerd zijn, en dat 
deze motivatie vaak gewoon standaard 
tekst is (zoals bv. dat de bewoner 
een potentieel gevaar zou vormen, of 
dat er mogelijk wapens in het pand 
aanwezig zouden kunnen zijn). ook 
merkt amnesty op dat de noodtoe-
stand wordt afgewend van haar doel. 
de noodtoestand was bedoeld om 

potentiële terroristen na de aanslagen 
van 13 november 2015 op te sporen, 
maar het blijkt dat de ruimere bevoegd-
heden voor huiszoekingen in het kader 
van de noodtoestand werden gebruikt 
om bv. ruimtes van milieuactivisten te 
doorzoeken toen parijs van 30 novem-
ber tot 12 december 2015 gastheer 
was van de eenentwintigste jaarlijkse 
klimaatconferentie van de verenigde 
naties (de ‘cop21’). 

ook stelt amnesty vast dat de huis-
arresten die werden bevolen in het 
kader van de noodtoestand, nauwelijks 
gemotiveerd zijn (ze vermelden bv. dat 
de betrokken personen een bedreiging 
vormen wegens hun religieuze over-
tuiging, of dat ze geradicaliseerd zijn, of 
dat ze contacten onderhouden met 
geradicaliseerde personen, zonder te 
verduidelijken op welke manier deze 
gedragingen of deze (vermeende) 
religieuze overtuigingen een bedreiging 
zouden kunnen vormen voor de open-
bare orde). en ook in het kader van de 
huisarresten werd de noodtoestand 
(mis)(ge)bruikt om zesentwintig milieu-
activisten tijdens heel de cop21 een 
huisarrest te geven. amnesty verwijt de 
Franse administratieve overheden ook 
dat zij vaak zeer zware beschuldigin-
gen uiten tegen individuen, zonder dat 
daarvoor enig bewijs wordt voorgelegd. 
de beschuldigingen zijn vaak vaag zodat 
het voor de betrokkenen onmogelijk 
is om het tegenbewijs te leveren. de 
noodtoestand leidt volgens amnesty 
ook tot een stigmatisering van hele be-
volkingsgroepen, tegen wie maatregelen 
werden genomen omdat ze ‘radicale 
moslims’ zouden zijn, zonder dat de 
overheid kan aantonen dat de betrok-
kenen ook maar enige bedreiging voor 
de openbare orde vormen. 

brandpunt

Na een reeks aanslagen in de Franse hoofdstad, riep president Hollande op13 november 2015 de 
noodtoestand uit. Die werd ondertussen al meermaals verlengd en is nog steeds een feit.
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de maatregelen zijn volgens amnesty 
ook niet meer proportioneel te noe-
men. amnesty meldt dat eind januari 
2016 zo’n 350 personen een huisarrest 
hadden gekregen. bovendien voerden 
de administratieve overheden tussen 
14 november 2015 en 29 januari 2016 
in totaal 3 242 huiszoekingen uit. die 
3 242 huiszoekingen hebben geleid tot 
het openen van vijfentwintig straf-
rechtelijke dossiers met betrekking tot 
terrorisme. dit is dus minder dan één 
procent! 

bovendien blijkt dat van deze vijfen-
twintig voornoemde strafrechtelijke 
dossiers met betrekking tot terroris-
me, er dan nog eenentwintig geopend 
werden voor “apologie du terrorisme” 
(art. 5 van de loi n° 2014-1353), 
wat iets totaal anders is dan actief 
een terroristische daad plannen 
of uitvoeren. van de vier overige 
strafrechtelijke dossiers die werden 
geopend en die dus echt over het 
plannen of uitvoeren van terroristi-
sche daden gingen, heeft er volgens 
amnesty maar één dossier geleid tot 
een inbeschuldigingstelling!  de wijze 
waarop de noodtoestand in Frank-
rijk wordt geactiveerd, lijkt dan ook 
op schieten met een kanon (of zelfs 
een nucleaire raket) op een mug. (ik 
vermeld dat volgens amnesty tijdens 
de 3.242  huiszoekingen wel zo’n 500 
wapens werden aangetroffen en 197 
personen in beschuldiging werden ge-
steld voor andere misdrijven, maar die 

misdrijven hadden dus niets te maken 
met terrorisme.) (amnesty interna-
tional, “Des vies bouleversées, l’impact 
disproportionné de l’état d’urgence en 
France”, februari 2016, beschikbaar op 
haar website.)

ook de Franse nationale raadgevende 
commissie voor mensenrechten, een 
officieel orgaan van de Franse Repu-
bliek, uit striemende kritiek op de wijze 
waarop de administratieve overheden 
gebruik maken van de noodtoestand. 

in een advies van 18 februari 2016 
merkt zij op dat de politie zeer veel 
materiële schade veroorzaakt bij 
huiszoekingen en disproportioneel 
machtsvertoon gebruikt. Zo wordt een 
huiszoeking vermeld in een moskee 
in brest, die werd uitgevoerd op 20 
november 2015 om 3.20 uur ‘s nachts, 
met een honderdtal politieagenten, en 
waar uiteindelijk geen enkel strafbaar 
feit werd vastgesteld. ook worden huis-
zoekingen uitgevoerd in aanwezigheid 
van kwetsbare personen, zoals kinderen, 
zwangere vrouwen, en oudere mensen. 
er wordt melding gemaakt van een feit 
waarbij een vuurwapen werd gericht 
op een kind en op een zwangere 
vrouw. de huisarresten die worden 
uitgevaardigd, verstoren het volgen 
van studies en het uitvoeren van het 
normale beroepswerk. ook bevestigt 
de nationale raadgevende commissie 
voor mensenrechten de eerdere vast-
stelling van amnesty, dat de noodtoe-

stand vaak wordt afgewend van haar 
doel. Zo werd krachtens de noodtoe-
stand, die gericht was tegen terrorisme, 
een betogingsverbod uitgevaardigd 
voor betogingen tegen de cop21, en 
voor syndicale acties op vele plaatsen in 
Frankrijk. ook werden administratieve 
maatregelen uitgevaardigd door de 
prefect van pas-de-calais tegen illegale 
immigranten om te verhinderen dat zij 
zouden binnendringen in vrachtwagens 
die op weg waren naar groot-brittan-
nië. heel wat huiszoekingen en aanhou-
dingen met bijzondere bevoegdheden 
in het kader van de noodtoestand 
gebeurden ook voor misdrijven van ge-
meen recht, die niets te maken hadden 
met terrorisme. (commission nationale 
consultative des droits de l’homme, 
“Avis sur le suivi de l’état d’urgence”, 
18 februari 2016, beschikbaar op haar 
website.)

belgische wetgever, denk dus twee keer 
na eer u zulke maatregelen ook hier 
wenst in te voeren.

leo van den hole*

de auteur is advocaat aan de 
brusselse balie

* Deze bijdrage is geschreven in persoonlijke naam 
en bindt enkel de auteur

brandpunt
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De wijze waarop de noodtoestand in Frankrijk wordt 
geactiveerd, lijkt dan ook op schieten met een kanon 

(of zelfs een nucleaire raket) op een mug.



actualiteit

P/8

naar een echte 
beheersautonomie 

voor de rechterlijke orde?

Jan Geysen, arbeidsauditeur te Halle 
en voorzitter van de Nederlandstalige 
Vereniging van magistraten (NVm), 
brengt de jongste beleidsbeslissingen 
ter verbetering van het justitiële 
apparaat in kaart en komt tot de 
conclusie dat justitie alleen maar kan 
functioneren als een volwaardige 
autonome instantie. 

verschillende instellingen zagen de 
laatste 15 jaren het licht: de hoge raad 
voor de justitie, de raad van arbeidsau-
diteurs, het instituut voor gerechtelijke 
opleiding, de commissie voor de mo-
dernisering van de rechterlijke orde, de 
algemene raad van de partners van de 
rechterlijke orde, de adviesraad van de 
magistratuur. verschillende initiatieven 
werden aangereikt zoals de justitie-

dialogen en op informaticavlak: Fenix, 
cheops, laptops, smartphones, en tools 
als e-mail, e-box, e-deposit, e-pv, enz.  

toch blijven communicatie, vereenvou-
diging van procedures, investeringen in 
opleiding, modern management, evalu-
atiecycli, beleidsplannen, werkingsver-
slagen, enz een blijvende bekommernis 
om het logge apparaat van justitie 
draaiend te houden en voor meer 
kwaliteit te zorgen. duizenden mede-
werkers doen dag in dag uit hun best 
om hun opdracht te vervullen: werken 
voor de verbetering van de openbare 
dienstverlening justitie.

justitie kent al jarenlang budgettaire 
problemen en toch werd maar bij 
mondjesmaat geïnvesteerd. 

op 20 maart 2015 kenden we een 
korte zonsverduistering en besloten 
alle geledingen van de rechterlijke 
orde (zetel, parketten, griffies, parkets-
ecretariaten, medewerkers justitie) een 
eerste signaal te geven dat besparen 
niet kan zonder eerst te investeren in 
de basiswerking van het gerechtelijk 
apparaat: parketten, griffies, perso-
neelsleden, ict, moderne rechtsdocu-
mentatie, veiligheid, welzijn, overleg-
structuren, onderhoud gebouwen, enz.

we stelden vast dat er geen toe-
komstvisie was om beleidsmatig de 
nodige investeringen vrij te maken. 
integendeel, er moest 20% worden be-
spaard op werkingsmiddelen, investe-
ringen en ict en 10% op personeels-
uitgaven. en dan nog eens bijkomend 

jan geysen

magistraten breken een lans voor een 
nieuw beheermodel
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2% op werkingskosten en investerin-
gen per jaar. besparen werd in de ogen 
van de beleidsmakers belangrijker dan 
de goede dienstverlening. 

de minister van justitie ging in dialoog 
met de partners van de rechterlijke 
orde en startte in 2015 met zijn justi-
tieplan allerlei hervormingen. in maart 
2016 zagen we dat er weinig op het 
terrein was verbeterd en dat de realisa-
tie van voorgenomen plannen uitbleef. 

personeel verschoof om elders 
noodtoestanden te lenigen, maar liet 
telkens putten achter zich die niet 
werden opgevuld. meerdere rechtban-
ken, parketten en auditoraten kenden 
een onderbezetting van minstens 10% 
magistraten en 13% gerechtspersoneel. 

dit speelde zich ook af op het vlak 
van hoven, federaal parket en parket-
ten- en arbeidsauditoraten-generaal. 
duizenden dossiers bleven hierdoor 
onbeheerd liggen, zittingen werden 
afgeschaft. 

een inhaaloperatie van tijdelijke 
contractuelen kon ook niet het 
vereiste soelaas brengen omdat er 
niet tot vaste invulling van kaders en 
personeelsbehoeften kon worden 
overgegaan. Zij dienden na afloop van 
hun contract van bepaalde duur dan 
ook tot spijt van iedereen teleurge-
steld het werk te verlaten waaraan ze 
zo enthousiast waren begonnen.de 
beloften en voorstellen van de minis-
ter werden in mei als onvoldoende 
weggewuifd. 

op 7 juni 2016 werd in de meeste 
arrondissementen een tweede grootse 
nationale manifestatie georganiseerd 
door vijf grote magistratenverenigingen: 
nvm, asm, upm, m&m en kvvp. 
het opzet was precies op te komen 
voor de goede werking van justitie in 
het voordeel van de rechtzoekende 
die al te dikwijls in de kou bleef staan 
omdat zijn zaak niet kon worden be-
handeld op de voorziene pleitdag. 
de manifestatie mocht de behan-
deling van de zaken op de rol niet 
in de weg staan. de leden en orden 
van balies ondersteunden bijgevolg 
eendrachtig het initiatief. de opkomst 
was massaal en kreeg opnieuw media- 
aandacht. motto: justitie verdient 
meer investeringen en een echte 
beheersautonomie. 

Op 7 juni 2016 voerden de magistraten actie tegen de besparingen op Justitie.
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deze oproep richtte zich tot alle 
beleidsverantwoordelijken van het 
land: regering, parlement, politieke 
partijen, minister van justitie, minister 
van begroting, enz. studies wijzen uit 
dat de burger weinig vertrouwen heeft 
in justitie. nochtans is justitie een van 
de hoogste waarden in een democra-
tische samenleving omdat conflicten 
niet door partijen worden uitgevoch-
ten, maar aan een onafhankelijke en 
onpartijdige instantie worden toever-
trouwd. 

een rechtstaat die zichzelf respecteert, 
zorgt dan ook voor de noodzakelijke 
middelen, beklemtoonde Françoise 
tulkens. een eerlijk proces kan maar 

pas worden gevoerd als alle partijen 
hun vertrouwen kunnen stellen in een 
onafhankelijke en onpartijdige instantie 
die recht spreekt en met moderne 
instrumenten en documentatie binnen 
een redelijke termijn kwalitatief hoog-
staand werk kan waarborgen. ook 
het openbaar ministerie moet zijn 
taak naar behoren kunnen uitoefenen 
door een beroep te kunnen doen op 
de accurate bijstand van politie- en 
inspectiediensten. recherchecapaciteit 
speelt hen ook hier parten. 

tevens is het belangrijk dat de me-
dewerkers van justitie (deskundigen, 
tolken, vertalers, laboratoria, enz.) 
garant kunnen staan voor technische 

en menselijke kwalitatieve ondersteu-
ning. hiervoor dienen ook correcte 
ereloontarieven en prijzen te worden 
voorzien.

maar de toegang tot justitie zou voor 
elkeen moeten openstaan en niet 
enkel voor de goegemeente. het is 
belangrijk dat systemen van bemidde-
ling en juridische bijstand voldoende 
worden gestimuleerd. 

wie ontevreden is over de werking 
van justitie, raakt verbitterd en ontgoo-
cheld en zal iets minder de maatschap-
pelijk goedgekeurde wetten en regle-
menten naleven omdat het niet altijd 
loont. van een verzuurde maatschappij 
komt niet veel goeds voort. discri-
minatie en radicalisering zijn reeds 
van kindsbeen af aanwezig. als er niet 
meer vertrouwen komt in de waarden 
en instellingen van onze samenleving, 
dan zal er nog meer gediscrimineerd 
en geradicaliseerd worden.

Heel wat magistraten toonden op 7 juni hun ongenoegen maar gingen na de protestactie meteen terug aan het werk.

Een rechtstaat die zichzelf respecteert, zorgt dan 
ook voor de noodzakelijke middelen
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alle initiatieven tot communicatie, 
ondersteuning, bemiddeling, verster-
king van de werking van hoven en 
rechtbanken, parketten en auditoraten 
en een betere toegang in verstaanbare 
taal, zijn zaken waaraan wij allen kun-
nen meewerken als de overheid ook 
hierin wil investeren. 

informatisering is misschien wel de 
zwaarste kost die op vrij korte termijn 
zal lonen omdat ze eenvormige en 
vereenvoudigde modellen moet 
hanteren waardoor vele manuren en 
tijdsverlies worden uitgespaard. ook 
moeten de juridische instrumenten 
via een degelijke rechtsdocumentatie 
beheersbaar blijven en moeten juiste 
keuzes worden gemaakt. opleiding, er-
varing en deskundigheid zorgen voor 
de rest. ik ben ervan overtuigd dat een 
goed opgeleid en gemotiveerd team 
wonderen kan doen. aanwerving van 
dergelijke krachten zal justitie nieuw 
bloed geven.

het college van hoven en rechtban-
ken en het college van het openbaar 
ministerie hebben in april de handen 
in elkaar geslagen om een evenwichtig 
nieuw beheermodel uit te werken: 
één voor de zetel en één voor het 
openbaar ministerie in functie van de 
eigen wetmatigheden en opdrachten. 
dit duaal model heeft een toekomst-
visie met een eigen architectuur, 
eigen beheer, eigen autonomie, eigen 
doelstellingen, eigen middelenverde-

ling, waarvoor zij elk verantwoording 
afleggen. Een gelijkaardige oefening 
voor autonoom beheer zal ook voor 
het hof van cassatie worden verricht. 
het gemeenschappelijk voorstel voor 
een duale beheersautonomie werd op 
29 augustus 2016 in verviers met de 
minister besproken. 

thans wordt intens samengewerkt 
met kabinetsmedewerkers en overleg 
gepleegd met de administratie. 

met de minister zal een beheersover-
eenkomst worden uitgewerkt, waarin 
de engagementen van partijen voor 
de komende jaren worden vastgelegd 
en waaraan een globaal budget zal 
worden gekoppeld. wij vragen dat 
dit via een dotatie in eigen begroting 
wordt toegekend op grond van de 
overeengekomen doelstellingen. het 
is cruciaal dat de financieringssleutels 
worden gekoppeld aan de aangegane 
verbintenissen en de evolutie van de 
welvaart, zodat er ook een patroon 
van stabiliteit kan worden ingebouwd 
en efficiënte dienstverlening mogelijk 
wordt gemaakt.

intern zullen dan criteria worden 
vastgelegd om de middelen op een 
objectieve manier over de entiteiten te 
verdelen. 

er zijn nog heel wat zware hindernissen 
te nemen en knopen door te hakken, 
maar deze kans op modernisering in 

Er waait een nieuwe wind die beseft dat justitie een 
sprong vooruit moet doen en moet kunnen opstaan 

als een volwaardige autonome instantie. 

eigen beheer en verantwoordelijkheid 
mogen we niet aan ons en de recht-
zoekenden laten voorbijgaan.
de beide colleges en het hof van 
cassatie moeten budgetverant-
woordelijkheid krijgen om hun eigen 
organisatie uit te werken en hiervoor 
verantwoording afleggen op grond 
van overeengekomen krachtlijnen. de 
uitwerking in dialoog met de minister 
is in volle voorbereiding. 

er waait een nieuwe wind die beseft 
dat justitie een sprong vooruit moet 
doen en moet kunnen opstaan als een 
volwaardige autonome instantie. dit 
is een gedragen verantwoordelijkheid 
van rechterlijke orde en de overheid. 

steun van de beide nationale orden 
van balies en van de beleidsverant-
woordelijken bij de realisatie van dit 
ambitieus plan is dan ook meer dan 
welkom.

jan geysen*

voorzitter van de nederlandstalige 
vereniging van magistraten 
(nvm) vzw.

* Deze bijdrage is geschreven in persoonlijke naam 
en bindt enkel de auteur

actualiteit



Permanente Vorming

naar jaarlijkse gewoonte biedt het 
vpg een reeks interessante opleidin-
gen 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.

Programma

18/10/2016
Vreemdelingenrecht
mr. luc denys

08/11/2016
Rechtsplegingsvergoeding
mr. sven sobrie

29/11/2016
Arbeidsrecht
mr. aline van bever

recyclagemiddagen & culturele activiteiten
 

activiteitenkalender

13/12/2016
Kunst en recht 
mr. bert demarsin

17/01/2017
Introductie tot de pandwet
mr. john-john ackaert

07/02/2017
Strafrecht
mr. tom bauwens

07/03/2017
Overheidsopdrachten 
mr. matthias valkeniers

25/04/2017
Mededingingsrecht 
mr. stefaan raes

16/05/2016
IT-recht 
mr. marc taeymans

13/06/2016
Bancair recht 
mr. vincent van obberghen

culturele en bourgondische 
activiteiten

voor onze culturele en bourgondische 
activiteiten verwijzen wij u graag door 
naar onze website 
www.vlaamspleitgenootschap.be. 

§
1 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

   Word lid  van het Vlaams 

Pleitgenootschap en geniet    

  van de vele ledenvoordelen.

§
1

vrijdag 18/11/2016
Plechtige openingszitting en 
galadiner

Het Vlaams Pleitgenootschap heeft 
de eer en het genoegen om u uit 
te nodigen op de openings-
conferentie ter gelegenheid van 
het 126ste werkingsjaar. 

Op vrijdagnamiddag 18 november 
2016 houdt Vanessa Foncke, advocaat 
aan de Balie te Brussel, de openings-
rede met als titel:  “Klant is koning: 
elke burger zijn wet?” 

Vrijdagavond, 18 november 2016, 
bent u van harte welkom op het 
galadiner en het aansluitende 
dansfeest. 
Locatie: The egg, Barastraat 175, 
1070 Brussel. 

Wij hopen u massaal te mogen 
begroeten. Noteer de datum alvast in 
uw agenda!
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Laten we beginnen met het 
begin, wie zijn de JABkes en wat 
betekenen zij voor de stagiairs?

FK: wij merken en ervaren ook zelf, 
dat de stagiairs aan de brusselse balie 
samenkomen vanuit diverse hoeken 
van het land. kijk, de verlichte hoofden 
van de brusselse stagiairs zijn zoals 
druiven (lacht), gerijpt onder de zon in 
verschillende wijngaarden met verschil-
lende smaken en verschillende kleuren 
en komen samen in één groot brui-
send vat vol smaak, karakter en passie.
de jong advocaten brussel – kring der 
stagiairs, verenigt de 750 stagiairs van 
de brusselse balie. jabkes organiseert 
hiervoor tal van ontspannende cultuur- 
en sportactiviteiten. de jabkes-acti-
viteiten bieden de ideale gelegenheid 
om andere confraters te ontmoeten in 

jabkes & stagiairs

een niet-werkgerelateerde omgeving. 
met andere woorden een perfecte 
eerste stap naar verdere betrokken-
heid aan de brusselse balie.

bovendien heeft jabkes dit jaar een 
uitstekende relatie met de vertegen-
woordiger van de stagiairs. dit biedt 
aan jabkes de mogelijkheid  om de 
vragen en bezorgdheden die op infor-
mele wijze door de stagiairs worden 
geuit, te bundelen en te bespreken met 
de vertegenwoordiger van de stagiairs.

Wat is de functie van de Vertegenwoor-
diger van de Stagiairs dan en zijn beiden 
functies (Voorzitter JABkes en Vertegen-
woordiger Stagiairs) niet overlappend?

SV: als vertegenwoordiger ben ik in de 
eerste plaats hét aanspreekpunt voor 

stagiairs met (algemene en specifieke) 
vragen of problemen. indien je als 
stagiair met een vraag of een probleem 
worstelt, dan kan je steeds bij mij 
terecht. 

daarnaast behartig ik de belangen van 
de stagiairs in een aantal commissies. 
op die manier kan ik ook eventuele 
vragen of problemen van stagiairs 
aankaarten en naar praktische oplos-
singen zoeken die in het belang van de 
stagiair zijn. 

ten slotte bestaat mijn takenpakket uit 
het informeren van de stagiairs en de 
onderlinge contacten tussen stagiairs 
aanmoedigen.

beiden (Vertegenwoordiger en JABkes 
nvdr.) zijn als dusdanig niet overlappend, 
maar een diepgaande samenwerking 
is onontbeerlijk. Zo reken ik op het 
enthousiaste team van de jabkes en 
hun activiteiten om de banden tussen 
de stagiairs onderling aan te halen, 
alsook hun mediakanalen om infor-
matie te verspreiden. daartegenover 
staat natuurlijk dat de jabkes - en de 
stagiairs in het algemeen - via mij een 
spreekbuis hebben binnen de formele 
organen van onze balie.  

JABkes heeft een nieuwe slogan 
‘Serious Fun’, vertel?

FK: de jabkes staan vooral bekend 
voor hun gezellige afterworks, de 
onvergetelijke nacht van de stagiairs / 
nuit des stagiairs, de baliequiz en tal 
van culturele- en sportactiviteiten. la-
ten we zeggen, de ‘serious Fun’ part. 

Floor Ketels (Voorzitter van de JABkes) Sebastiaan Vermeersch (Vertegenwoordiger van de 
Stagiairs)

Ook voor de stagiairs breekt een nieuw gerechtelijk jaar aan. Voor sommigen 
voor de eerste keer, anderen hebben reeds een zomerreces overleefd. Zoals 
steeds kunnen zij ook dit jaar rekenen op de JABkes en de Vertegenwoordiger 
van de Stagiairs om hun jaar goed in te zetten. 

§
1
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echter, wordt maar al te vaak vergeten 
dat jabkes ook een ‘serious’ kant heeft. 
Zo organiseert jabkes, in samenwer-
king met de noab, het leerrijke pro-
ject ‘de Zitting’. hierbij kan een stagiair 
een zitting volgen aan de zijde van de 
rechter. een unieke kans. verder zet 
jabkes ook in op een aantal praktische 
opleidingen die de stagiair persoonlijk 
kan interesseren zoals “welke beroeps-
kosten kan ik aftrekken?” of “wanneer 
richt ik best een bvba op?”. 

daarnaast zijn we in samenwerking 
met de vertegenwoordiger van de 
stagiairs aan een project begonnen om 
de meest pertinente informatie voor 
stagiairs en FaQ door de stagiairs te 
centraliseren en toegankelijk te maken. 
onder meer via onze nieuwe website 
www.jabkes.be.

Wanneer worden de stageverplichtingen 
afgeschaft?

SV: (lacht) vooreerst is het misschien 
belangrijk te verduidelijken dat deze 

discussie enkel betrekking heeft op de 
verplichte aanwezigheden op bepaalde 
activiteiten die de betrokkenheid met 
onze balie zou moeten vergroten en 
dus niet de stageverplichtingen in hun 
geheel. 

nu, het is een hot item onder de 
stagiairs en ook in de wandelgangen 
van het paleis wordt er duchtig over 
gefluisterd. Echter, tot op heden is daar 
bij mijn weten nog helemaal niets offi-
cieel over beslist. wat wel duidelijk is, is 
dat onder de stagiairs zelf de relevantie 
van dergelijke verplichte aanwezighe-
den in vraag wordt gesteld. dat is dan 
ook de visie die ik vanuit de stagiairs 
zal voordragen.

Tot slot welke data moeten de stagiairs 
zeker vrijhouden de komende maand?

FK: jabkes nodigt graag alle stagiairs uit 
op haar openingsreceptie op 13 okto-
ber 2016. verder kunnen de stagiairs 
ook de 2e donderdag van elke maand 
blokkeren in hun agenda, dan houdt 

Praktisch

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

alle informatie over onze 
evenementen is ook terug te 
vinden op onze website www.
jabkes.be. 

jabkes haar befaamde afterworks. 
traditiegetrouw valt de baliequiz in de 
lente en natuurlijk kondigt jabkes de 
sport- en cultuuractiviteiten ook aan 
via haar site: jabkes.be of via facebook, 
‘liken’ is dus de boodschap! (lacht)

Wij danken voor dit gesprek!

De JABKes staan vooral bekend voor hun gezellige afterworks, de onvergetelijke Nacht van de Stagiairs / Nuit des Stagiairs, de Baliequiz en tal van culturele- en sportactiviteiten. 



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

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 122.546,37 €
 indicatief winstaandeel (1%) 21.182,48 €
 Totaal op 65 jaar  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.



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 op zoeken 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.

Advocaat krijgt vleugels

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

wkbe.be/beheersoftware-dossier-072
0800 14 500

Anne
staat om 16 uur 

aan de 
schoolpoort.
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