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Oproep kandidatuurstelling

Op vrijdag 2 juni 2017 vindt de
algemene vergadering van het Vlaams
Pleitgenootschap plaats. Tijdens deze
vergadering zal onder meer de raad
van bestuur voor het werkingsjaar
2017-2018 verkozen worden.

openingsredenaar(s) aan. De andere
bestuurders worden verkozen uit
een lijst met kandidaten. Er kunnen
maximaal 12 bestuursleden in de raad
van bestuur zetelen. Alle verkiezingen
gebeuren op basis van een relatieve
meerderheid. In geval van ex aequo, is
de oudste in leeftijd verkozen.

Elk gewoon lid van het Vlaams Pleitgenootschap kan zich kandidaat stellen
voor één van de volgende mandaten:

U vindt hieromtrent meer informatie
op: http://vlaamspleitgenootschap.be/
page/12/statuten

•
•
•
•
•

Aarzel niet uw kandidatuur voor één
van bovenvermelde mandaten te sturen
per e-mail aan:
voorzitter@vlaamspleitgenootschap.be,
ter attentie van de voorzitter.

Geachte confraters,

•

voorzitter;
eerste ondervoorzitter;
tweede ondervoorzitter;
openingsredenaar 2017-2018;
openingsredenaar 2018-2019;
en
(gewoon statutair) bestuurslid.

De algemene vergadering duidt rechtstreeks, bij afzonderlijke stemming, de
voorzitter, de eerste ondervoorzitter,
de tweede ondervoorzitter en de
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Een geldige kandidatuur moet uiterlijk
26 mei 2017 dit e-mailadres bereikt
hebben.
Voor zover wij het Vlaams Pleitgenootschap nog moeten voorstellen: deze

vereniging organiseert jaarlijks tal van
educatieve, culturele en sociale activiteiten en volgt ook alle ontwikkelingen
op de voet die van belang zijn voor de
Nederlandstalige advocaten in Brussel.
Ook voor het aankomende gerechtelijk
jaar 2017-2018 is het van belang dat
het Vlaams Pleitgenootschap voor het
vervullen van haar taken kan rekenen
op een bestuur dat zich engageert
voor de vereniging met inzet en
enthousiasme. Op een actieve wijze
participeren aan de werking van het
Vlaams Pleitgenootschap voegt een extra dimensie toe aan het lidmaatschap
van de Brusselse balie en laat u toe om
vele plezierige en leerrijke ervaringen
op te doen.
Oprecht confraterneel,
Het Vlaams Pleitgenootschap bij de
balie te Brussel
www.vlaamspleitgenootschap.be

Woord van de Voorzitter Jonas Van Campenhout

Advocatus sed non latro,
res miranda ministro
*

Justitie om een globale rechtsbijstandsverzekering voor particulieren in te
voeren ter dekking van de erelonen
van geconventioneerde advocaten.

Jonas Van Campenhout

Beste confraters,
Het voorwoord van dit vierde nummer
van het Poelaertplein is ongeveer op
dezelfde wijze tot stand gekomen als
de vorige drie. De deadline om de
tekst in te leveren is reeds ruimschoots
overschreden en ondertussen voel ik
de hete adem van de uitgever in mijn
nek. Gelukkig is de sanctie van artikel
747, § 2 Ger.W. niet van toepassing.
Laat ik het in dit nummer kort hebben
over het voorstel van de minister van

Op het eerste zicht een goed idee.
Procederen is kostelijk en duurt lang.
Een aanzienlijk deel van de bevolking
- de middenklasse, zeg maar - kan het
zich eenvoudigweg niet veroorloven.
Dat dit systeem op termijn onhoudbaar is, hoeft geen verder betoog.
Toch vallen er heel wat bedenkingen
te maken bij het prima facie nobele
voorstel van de minister. Aangezien de
plaats binnen dit voorwoord beperkt is,
pik ik er daarom één voor u uit.
Het systeem van geconventioneerde
ereloontarieven voor advocaten lijkt
een verregaande inbreuk te zijn op
het principe van vrije prijssetting en
dus marktverstorend te werken. De
vergelijking met de geconventioneerde ereloontarieven voor artsen snijdt
geen hout, aangezien advocaten niet
betaald worden via een tussenkomst

V.U.: Jonas Van Campenhout, info@vlaamspleitgenootschap.be
vzw Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel –
Poelaertplein 1 – 1000 Brussel – KBO nr. 0408.508.372
Realisatie: All About Content, www.aacontent.be
Werkten mee aan dit nummer:
Veerle Byloos, Hanne Craninx, Floor Ketels, Jonas Van Campenhout,
Leo Van den hole, Sebastiaan Vermeersch
Fotografie: Belga Image,Veerle Byloos
Redactie afgesloten op 15 mei 2017
Publiciteitsregie: All About Content,
www.aacontent.be

van het RIZIV. De minister lijkt voorbij te gaan aan het feit dat gedegen
juridische bijstand nu eenmaal aan een
bepaalde kostprijs komt. De kwaliteit
van de juridische bijstand dreigt erbij in
te schieten wanneer men de verzekeraars de macht geeft om eenzijdig lagere ereloontarieven op te leggen, die
niet in verhouding staan tot het door
de advocaat te leveren werk.
Veeleer dan de advocaten te viseren
- als zouden zij dieflijk hoge ereloontarieven vragen - zou de minister de
kostprijs van een proces moeten zien
te drukken door tussen te komen op
het terrein dat wél tot zijn bevoegdheid behoort: een verdere hervorming
van onze aanslepende en inefficiënte
gerechtelijke procedures.
Advocatus sed non latro, res miranda
ministro.
Jonas Van Campenhout
Voorzitter 2016-2017
* (vrij naar Sint-Ivo van Tréguier, 1253-1303)

Ereleden 2016-2017
Ackaert John-John, Baeté Axel, Blanpain Bruno, Boydens Edgar,
Cailliau Harry, Callens Peter, De Bandt Jean-Pierre, De Becker André,
De Beir Theo, De Wulf Lievin, Declercq Philippe, Fierens Jean-Pierre,
Geinger Huguette, Gooris August, Judo Frank, Keuleneer Fernand,
Lindemans Dirk, Panis Luc, Raes Stefaan, Smout Marc, Tallon Alex,
Theeuwes Bertold,Van Alsenoy Karel,Van den hole Leo,
Van der Schueren Frank,Van Eecke Hugo,Van Ham Hans,
Van Santvoort Mario,Vandenberghe Hugo,Vercraeye Kathleen,
Vermeir Tim
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Boekbespreking

Leo Van den hole

Transacties en geschillenbeslechting
in het Wetboek van Economisch Recht
(Intersentia, 2016)
Voor ons ligt een schitterend boek
dat de neerslag is van een studiedag
die door het VPG werd georganiseerd op 8 mei 2015. Dat meerdere
auteurs diverse aspecten van het
Wetboek van Economisch Recht
(WER) bespreken, ieder vanuit een
andere invalshoek, maakt van het
boek niet alleen de ideale inleiding
op maar ook een grondig naslagwerk
van het nieuwe WER. Het mag dan
ook in geen enkele bibliotheek van de
praktijkjurist ontbreken.
In een eerste bijdrage bespreekt
professor Jules Stuyck de regels van
de marktpraktijken en de consumentenbescherming. Hij geeft een
overzicht van de geschiedenis van de
regelgeving over de marktpraktijken,
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die begon met een bescherming van
handelaren tegen oneerlijke onderlinge concurrentie. Dit verbod van
oneerlijke onderlinge concurrentie
leidde ertoe dat ook de consumenten werden beschermd (via regels
over prijsaanduiding, via de aanduiding
van hoeveelheid, via een verbod van
misleidende reclame, …). Deze materiële bescherming van de consumenten werd vervolgens verder versterkt
door Europese richtlijnen (o.m. inzake
oneerlijke bedingen, misleidende
reclame, vergelijkende reclame en
overeenkomsten op afstand).
Professor Stuyck brengt op een zeer
overzichtelijke wijze de afgelegde weg
in kaart: van het K.B. van 23 december 1934 tot bescherming van de
voortbrengers, handelaars en ver-

bruikers tegen zekere handelswijzen
strekkende tot het verdraaien van de
normale voorwaarden der mededinging, naar het WER. Dit WER beoogt
voor het eerst een alomvattende regeling van de handelspraktijken voor
alle ondernemingen door te voeren.
In een volgende bijdrage bespreekt
Bert Keirsbilck de vernieuwde bepalingen over overeenkomsten op afstand
tussen ondernemingen (respectievelijk
vrije beroepen) en consumenten.
De rol van de advocaat
Het is altijd bijzonder interessant om
ook onze rol van advocaat te analyseren in het handels- en economisch
recht. Geneviève Borremans maakt
een interessante studie over de rol

Boekbespreking

gekenmerkt werd door een wildgroei
en een grote versnippering. Maar er
moet volgens professor Feltkamp nog
een hele weg worden gegaan. Heel
wat technische fouten moeten worden hersteld, de basisstructuur van
het WER moet meer logisch worden
opgebouwd, en de codificatiebeweging in het handels- en economisch
recht moet worden verdergezet. Een
werkelijke codificatie van het volledige handels- en economisch recht
vereist trouwens dat ook de verhouding tot het burgerlijk wetboek wordt
bekeken.

Joris Roesems, voormalig voorzitter van het VPG, keek toe op de redactie van dit naslagwerk

van de advocaat als dienstverlener in
het mededingingsrecht, en de grenzen
die zij/hij daarbij in acht moet nemen.
Borremans beschrijft hoe het mededingingsrecht de voorbije decennia is
gewijzigd van een bij de EU commissie gecentraliseerd aanmeldings- en
goedkeuringssysteem, naar een systeem van zelfevaluatie van de onderneming met algemene richtsnoeren
die door de mededingingsregelgevers
worden uitgevaardigd.
Verder is er nog een bijdrage van
Olivier Vanden Berghe over de precontractuele informatie bij commerciële
samenwerkingsovereenkomsten.
Maaike Visser en Frank Wijckmans
bespreken in hun bijdrage de nieuwe
mededingingsregels en de handhaving

ervan, terwijl de professoren Stefaan
Voet en Benoît Allemeersch de zgn.
class action (de rechtsvordering tot
collectief herstel) onder de loup nemen.
De codificatie van de verschillende
intellectuele eigendomswetten in het
WER wordt in een zeer uitvoerige en
overzichtelijke bijdrage besproken door
Paul Maeyaert en Diederik Arnaut.

De bijdragen van dit boek werden
bijgewerkt en geactualiseerd tot de
lente van 2016. De teksten zijn bijzonder vlot geschreven, en bevatten
tevens een diepgaande studie van de
behandelde onderwerpen. Het is een
ideale inleiding en tegelijk een grondig
naslagwerk voor het nieuwe WER.
Een dikke bravo voor de auteurs!
Leo Van den hole*
De auteur is advocaat aan de
Brusselse balie
*
Deze bijdrage is geschreven in persoonlijke naam
en bindt enkel de auteur

Professor Régine Feltkamp sluit het
boek af met enkele algemene bedenkingen over het WER. Dit WER is een
goede en nodige stap vooruit. De
grote verdienste van het WER is dat
het een meer coherente regelgeving
heeft uitgewerkt die grotendeels op
een centrale plaats terug te vinden
is, daar waar de regelgeving vroeger
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Actualiteit

Karin Vanhoof

Digitalisering van justitie
De bomen in het digitale bos van justitie

Als je de kranten mag geloven, is de
digitalisering van justitie in een ware
stroomversnelling gekomen. E-box,
e-deposit, dpa-deposit, RegSol, de elektronische advocatenkaart… evenveel
termen verwijzen naar de inhaalbeweging van justitie op de digitale snelweg.
Maar dreigt de advocaat die al deze
digitale tools in zijn dagelijkse praktijk
moet gebruiken, de trappers niet te
verliezen? Lopen al die projecten niet
te veel door mekaar? Zien we, met
andere woorden, het bos nog door de
digitale bomen?
Niemand zal ontkennen dat justitie dringend aan een digitale revolutie toe was
en nog steeds is. Aan projecten, nochtans
geen gebrek. De redacteurs van De
Juristenkrant somden niet minder dan 8,
weliswaar stokoude, digitale archiefsystemen op die in de verschillende rechtbanken en hoven gebruikt worden, maar
niet met mekaar communiceren. In 2001
werd het veelbelovende Phenix-project
dat al onze rechtbanken en hoven moest
digitaliseren, opgezet. Zes jaar later werd
het in alle stilte afgevoerd en werd het
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Mammoet project voorgesteld, dat de
vredegerechten en politierechtbanken
moest automatiseren. De vernieuwde
versie van Mammoet, MaCH (Mammoet
en Central Hosting), werd later ook uitgerold voor alle correctionele en burgerlijke rechtbanken.Tegelijkertijd werd ook
VAJA ontwikkeld, een applicatie voor
de hoven van beroep en arbeidshoven,
waarmee arresten worden ingescand.
Digitale doorbraak bij justitie
Volgens cijfers meegedeeld door
FOD Justitie in een artikel in De
Tijd van 1 maart 2017, worden nu al
99,8 procent van alle arresten bij de
hoven van beroep en de arbeidshoven
gedigitaliseerd. Vanaf 1 januari 2018
zal FOD Justitie ook alle vonnissen bij
de rechtbanken in een digitale databank opslaan. Die vonnissen kunnen
dan ook digitaal verstuurd worden
naar alle betrokken partijen. Het heeft
inderdaad weinig zin om documenten
alleen maar te digitaliseren.
Een eerste stap is het in 2015 door de
overheid uitgerolde digitale platform

e-deposit, waarmee conclusies en stukken kunnen worden verstuurd.
Het aantal gebruikers zou bijna verdrievoudigd zijn, van 2.304 in januari
vorig jaar naar 6.194 in januari van dit
jaar. Het is voorlopig niet verplicht
om stukken en conclusies digitaal in te
dienen. Maar intussen gaat het bij de
hoven van beroep en de arbeidshoven
toch al om 42 procent van alle stukken
en conclusies, hetgeen neerkomt op
zo’n 100.000 stukken in twee jaar.
Elektronische brievenbus
Een andere applicatie die bij FOD Justitie
op stapel staat, is de e-box. Een netwerk
van digitale brievenbussen tussen de griffies, juridische beroepen en overheidsinstellingen, dat in eerste instantie alleen
maar zal gebruikt worden om documenten te versturen, te vergelijken met
een postbus in het postkantoor. Bedoeling is om via dit kanaal aangetekende
verzendingen en de digitale verzending
van gerechtsbrieven mogelijk te maken.
Bij elke zending hoort een bevestiging
dat het document is aangekomen en

Authenticatie: elke advocaat
moet zich authentiseren via zijn
advocatenkaart.

DPA-Deposit

e-Deposit

OfficeApplications

E- Payments
(op termijn)

DPA-box

e-Box

wie het heeft verstuurd en ontvangen.
De vrederechters beten de spits af en
versturen sinds kort de documenten
in verband met bewindvoering via hun
e-box naar het staatsblad.
Volgens FOD Justitie kan de veralgemeende introductie er binnen het jaar
komen en zijn er onmiddellijk grote
besparingen mogelijk. De opstartprijs ligt
rond de 600.000 euro en de jaarlijkse
kostprijs om en bij de 100.000 euro.
Daar staat tegenover dat er jaarlijks ongeveer 10 miljoen euro aan portkosten
wordt bespaard. Ook de werklast zou
door de e-box aanzienlijk verminderen.
Op de vraag of er geen verwarring zal
ontstaan tussen e-deposit en de e-box,
antwoordde Minister Geens in een
interview met het dagblad De Tijd het
volgende: “Er zal duidelijk gecommuniceerd worden waarvoor elk systeem dient.
Met e-deposit kan je conclusies en stukken
neerleggen in het dossier op de rechtbank.
De partijen, de griffie en de magistraten
kunnen daarmee ook de stukken en conclusies lezen. Andere communicatie is met
e-deposit niet mogelijk. Met een e-box kan

Er is - op termijn en in overleg met de
softwareleveranciers - een volledige
integratie met de softwarepakketten
van de advocaten om gebruik te
kunnen maken van DPA-deposit vanuit
de dossiers in die software.

BPost

e-mail

je wel elektronisch communiceren. Alle eigenaars van een e-box kunnen naar elkaar
brieven en documenten versturen.”
Advocatuur doet duit in het
digitale zakje
Laten we even teruggaan naar juni
2016. De minister ondertekende toen
een protocolakkoord om een deel van
de informatisering uit te besteden aan
de beroepsgroepen. Of met andere
woorden: om de informatisering van
justitie voor een deel door de notarissen, de gerechtsdeurwaarders en
de advocaten te laten realiseren en
financieren. Volgens minister Geens
was dat nodig om de zaken vooruit te
laten gaan. FOD Justitie zou focussen
op VAJA, e-deposit en het vervangen
van oude applicaties, de beroeps
ordes zouden zich toeleggen op die
applicaties die ze zelf het meest nodig
hebben.
Het was dan ook logisch dat de advocaten daarvoor aanklopten bij Diplad,
de cvba die in 2014 binnen de schoot
van de Orde van Vlaamse Balies, werd

RegSol
(integratie in 2018)

FAX

...

opgericht om de IT-activiteiten te ontwikkelen. Belangrijk om op te merken is
dat de OVB en de Ordre des Barreaux
Francophones et Germanophone
beslisten om deze projecten samen te
realiseren.
Diplad staat o.a. in voor een aantal
standaarddiensten, die eerder door het
departement IT van de OVB werden
verzorgd, zoals de website en de online
inschrijving van stagiairs. Daarnaast
ontwikkelt Diplad ook businessdiensten,
waarvoor de advocaten een kleine
vergoeding betalen, zoals het Centraal
Register Solvabiliteit (RegSol). Via dit
register verlopen sinds 1 april alle
faillissementsdossiers volledig digitaal en
worden ze online beheerd door de curatoren, de griffies en de handelsrechters. De meer dan 200.000 schuldvorderingen die jaarlijks worden ingediend,
verlopen voortaan via het elektronisch
platform RegSol. Alle mogelijke schuldeisers, zoals banken, werknemers,
leveranciers en andere partijen die geld
eisen van een failliet bedrijf, kunnen dat
voortaan digitaal kenbaar maken.
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Actualiteit

Meer controle en integratie
Een van de volgende applicaties is het
DPA-deposit voor advocaten dat in juni
van start gaat, en waarmee advocaten
hun stukken en conclusies elektronisch
kunnen neerleggen bij alle hoven en
rechtbanken. Ja maar, zal u zeggen, daarvoor hebben we toch al e-deposit.
Toch niet, zo horen we bij de OVB. In
een recente editie van de Juristenkrant
verduidelijkte Johan Van Driessche, bestuurder van de OVB en lid van de raad
van bestuur van Diplad het parallelle
systeem als volgt. “E-deposit was een goede basis, maar er zijn problemen met de
veiligheid. Met DPA-deposit hebben we een
veiliger systeem ontwikkeld dat zorgt voor
identificatie, authenticatie en management
van wie zich aanmeldt in het systeem,
gekoppeld aan een authentieke bron.”
Het lijken details maar op het e-deposit
platform is er veel minder controle. Wie
bijvoorbeeld een fout rolnummer ingeeft,
krijgt evengoed een bevestiging van de
neerlegging. Er is ook geen controle op
wie een document oplaadt. E-deposit
kan niet controleren of een advocaat
bijvoorbeeld geschorst is en kan ook niet
nagaan of een medewerker gemachtigd
is om dossierbeheer te doen. DPA-deposit laat wel delegatie toe, met andere
woorden: iedere advocaat kan in het
systeem aanduiden wie voor hem/haar
welke taken wel of niet mag uitvoeren.
Die authenticatie gebeurt via de elektronische advocatenkaart, die sinds 1 april
online kan aangevraagd worden en door
uw lokale balie geactiveerd moet worden. De omstandige veiligheidsprocedures die met de aanvraag en de activatie
van deze kaart gepaard gaan, hebben

ook te maken met de extra functies die
aan deze professionele kaart gekoppeld
zijn. Zo zal de kaart op termijn ook
toegang bieden tot alle justitiepaleizen
en gevangenissen en zal ze de juridische
punten die men krijgt in het kader van
de Permanente Vorming automatisch
registreren. De mogelijkheid om met de
kaart documenten te tekenen bestaat
nu al, indien u die functie heeft laten
activeren.
Bezitters van de advocatenkaart beschikken op het platform over een unieke
DPA-box, met alle in- en uitgaande
berichten. In tegenstelling tot e-deposit,
kan u via DPA-deposit meerdere documenten opladen en naar verschillende
ontvangers versturen. U kan, bij wijze
van spreken, conclusies neerleggen bij
de griffie, een stuk doorsturen naar de
rechtbank, uw cliënt een provisiefactuur per post verzenden en een brief
naar een confrater via e-box sturen.Via
het gebruik van webservices kan het
DPA-platform immers communiceren
met e-deposit en e-box.Voor alle niet
digitale communicatie wordt een beroep
gedaan op Unified Post dat ervoor zorgt
dat de brief wordt gedrukt en onder
een gefrankeerde omslag door Bpost
wordt verstuurd.
Verder zal Diplad zorgen voor een
perfecte integratie tussen DPA-deposit
en de diensten die door de diverse
juridische softwareleveranciers worden
aangeboden.
Het is de bedoeling dat elke advocaat kan werken met software naar
keuze, volgens zijn eigen gewoontes en
gebruiken.

Kostenplaatje
Dat er met de ontwikkeling van de
kaart en het digitale platform veel geld
gemoeid is, zal niet verwonderen. Het
zijn de lokale balies die het hele project
via achtergestelde leningen bekostigen. Er
zal ook de komende jaren nog veel geld
naar de ontwikkeling van nieuwe projecten vloeien, maar de bedoeling is wel dat
de ontwikkelde applicaties zichzelf zullen
terugbetalen. Zo wordt voor de neerlegging van documenten een gebruiksvergoeding gevraagd, waarbij men ervan
uitgaat dat het bedrag van de vergoeding
ruimschoots zal worden gecompenseerd
door de efficiëntieverbetering voor de
advocaat in zijn dagelijkse praktijk. De
ontvangst van documenten daarentegen
is volledig gratis.
Het is ook de uiteindelijke bedoeling
dat alle advocaten het DPA-platform
gebruiken. In die zin is de elektronische
advocatenkaart een deontologische
verplichting en zal e-deposit, het kosteloze platform van justitie, alleen nog
maar door de burger gebruikt kunnen
worden. Advocaten zullen alle communicatie in verband met hun dossiers via het
DPA-platform moeten verrichten. Diplad
voorziet bovendien in de archivering
van alle verstuurde documenten in een
centrale documentendatabank. Die
documenten kunnen ten alle tijden in de
DPA-box worden geraadpleegd.
Het is nu alleen nog aftellen tot juni, voor
de officiële lancering van het platform en
de eerste gebruikservaringen.
We komen hier ongetwijfeld nog
op terug!

Bronnen:
De Tijd van 1 en 11 maart 2017, De Juristenkrant nr 346 van 22 maart 2017, Orde-Express, de digitale nieuwsbrief van de OVB, van 20 en 28 april 2017.
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activiteitenKalender

Recyclagemiddagen & opleidingen
Per opleiding worden 2 juridische punten
toegekend

Let’s Dance
24 november 2017

• Stagiair-leden betalen 15 EUR
• Leden 25 EUR
• Niet-leden 50 EUR

Plechtige Openingszitting en Galadiner

Daarnaast bieden wij een
abonnementsformule aan:
Word lid van het Vlaams
Pleitgenootschap en geniet
van de vele ledenvoordelen.
Lidgelden voor het
gerechtelijk jaar 2016-2017:
• Advocaten-stagiairs: 35 EUR
• Advocaten met minder dan 15 jaar
balie-ervaring: 70 EUR
• Advocaten met meer dan 15 jaar
balie-ervaring: 80 EUR
• Ereleden: 95 EUR
U kan uw lidmaatschap aanvragen
of hernieuwen via onze website,
www.vlaamspleitgenootschap.be.

§

Permanente Vorming
1

Het Vlaams Pleitgenootschap organiseert tal van vormingsactiviteiten/opleidingen voor advocaten.
De permanente vormingen van het
VPG gaan telkens door op dinsdag van
12u tot +/- 14u in de lokalen van het
Ministerie van Justitie,
Waterloolaan 115, 1000 Brussel.
Er wordt bij aankomst een drankje en
broodjes voorzien.

Save the date

alle permanente vormingen aan
250 EUR voor individuele leden en
500 EUR voor niet-leden en/of kantoren. Het abonnement van een kantoor
kan door meerdere personen binnen
eenzelfde advocatenkantoor worden
gebruikt.
Een abonnement voor niet-leden kan
eveneens worden gebruikt door leden.
Een abonnement voor leden kan
tenslotte ook gebruikt worden door
stagiairs-leden.
Meer informatie over de inschrijvingsmodaliteiten en abonnementsformules
op onze website:
www.vlaamspleitgenootschap.be
Programma
Dinsdag 30/05/2017
Permanente vorming
Distributierecht
Mr. Benoit Simpelaere en
Mr. Michel Segers
Dinsdag 13/06/2017
Permanente vorming
Bancair recht
Mr. Vincent Van Obberghen

Het Vlaams Pleitgenootschap heeft het
genoegen u uit te nodigen op de openingsconferentie ter gelegenheid van het
127ste werkingsjaar.
Op vrijdagnamiddag 24 november 2017
wordt u zoals gebruikelijk verwacht op
de plechtige openingsconferentie.
Vrijdagavond, 24 november 2017, bent
u van harte welkom op het galadiner en
het aansluitende dansfeest. De locatie
houden we nog even geheim maar dat
het ook dit jaar weer een spetterend
dansfeest zal worden, daar mag u op
rekenen.
“Let’s dance - Put on your red shoes and
dance the blues “
(David Bowie)
Wij hopen u massaal te mogen begroeten. Noteer de datum alvast in uw
agenda! Meer informatie en details over
de inschrijving volgen later.

Dossier

Hanne Craninx

De toga, van geestelijke soutane naar
haar huidige vorm
Heeft u zich wel eens vragen gesteld
bij de toga? Waarom doen wij advocaten een lang zwart gewaad aan in de
zittingszaal? Waar komt deze traditie
vandaan? En is de aan zijn uiteinden
met “hermelijn” bezette epitoga een
modegril of had deze een nut?
De bewogen geschiedenis van
de toga
Laten we bij het begin beginnen. Het
woord “toga” is van oorsprong een
Latijns woord. Het heeft banden met
het Latijnse werkwoord “tegere”, dat
“bedekken” betekent.
In het oude Rome was de “toga” een
gewaad dat enkel gedragen mocht
worden door mannen die het Romeinse burgerschap hadden. Het
bestond uit een lange lap stof, die om
het lichaam werd gedrapeerd. Deze

werd gedragen boven de kledij.1 In
gelijkenis wordt de huidige advocatentoga ook boven de gewone kledij
gedragen.
De advocatentoga zoals wij deze
kennen, vindt echter zijn oorsprong in
de Middeleeuwen. In de Middeleeuwen
waren de meeste advocaten geestelijken, en dit met name voor de kerkelijke rechtbanken uit die tijd. Zij pleitten
in hun soutane. Indertijd bestond deze
soutane uit een lang zwart gewaad met
een kap. Het is hieruit dat de toga’s
ontstaan zijn.2
In Frankrijk bevatten toga’s overigens
nog steeds 33 knopen, hetgeen verwijst
naar de leeftijd van Christus bij zijn
dood. 3
In de late Middeleeuwen ontwikkelt de

toga zich als een kledij, die een indicatie
is van het beroep en de stand van advocaten. Net zoals de meeste gilden hun
onderscheiden kledij hadden, hadden de
advocaten hun toga. Daar dit een teken
was van hun stand, droegen zij deze toga
overal.4 Thuis en op straat, op bezoek
bij vrienden, overal paradeerden zij ‘als
pauwen’ in hun toga’s.
Ook had deze toga indertijd een sleep.
Het wordt gezegd dat deze sleep diende om een goede afstand te bewaren
tussen de advocaat en degene die achter hem liep. De sleep zou omstanders
er namelijk van verhinderd hebben om
iets in de oren van de advocaat te fluisteren, teneinde hem te beïnvloeden. Zij
was aldus een teken van zijn onafhankelijkheid. 5 Een andere verklaring voor
de sleep kan uiteraard gezocht worden
in de prestige die zij verleende.

1.	E. DENEVE, “Niet alle toga’s zijn zwart.”, De Juristenkrant 2003, afl. 78, 8.
2.	J. STEVENS, “De advocatentoga: een geschiedenis en een deontologie”, Ad Rem 2010, afl. 5, (42) 42.
3.	C . ASSOR, “Pourquoi les avocats portent-ils une robe ?”, www.lepoint.fr (http://www.lepoint.fr/art-de-vivre/pourquoi-les-avocats-portent-ils-une-robe-01-11-2015-1978587_4.php).
4.	J. STEVENS, “De advocatentoga: een geschiedenis en een deontologie”, Ad Rem 2010, afl. 5, (42) 43.
5.	C . ASSOR, “Pourquoi les avocats portent-ils une robe ?”, www.lepoint.fr (http://www.lepoint.fr/art-de-vivre/pourquoi-les-avocats-portent-ils-une-robe-01-11-2015-1978587_4.php).
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Advocatentogas in de vestiaire van het Justitiepaleis te Brussel (foto: Veerle Byloos)

Met de Franse revolutie kwam ook de
– gelukkig tijdelijke – afschaffing van de
toga.6 Zo bepaalden de decreten van
2-11 september 1790: “Les hommes de
loi, ci-devant appelés avocats, ne devant
former ni ordre, ni corporation, n’auront
aucun costume particulier dans leur
fonctions.”7

nu zijn diensten aanbieden als “défenseur
officieux”.8 Zoals te verwachten, kwam
dit de kwaliteit van de rechtsbedeling
niet ten goede. 9

Enige tijd later gingen de revolutionairen zelfs een stapje verder. Zij stelden
het beroep open voor iedere burger:
“Les titres d’avocats et procureurs sont
supprimés; leurs fonctions seront exercées
par des défenseurs officieux et des avoués;
tout citoyen pourra exercer les fonctions de
défenseur officieux.”8

Napoleon zal echter het beroep van
advocaat opnieuw invoeren, alsook de
toga. Zo schreef het Napoleontisch
decreet van 2 nivôse XII (23 december
1804) de volgende beroepskledij voor
voor advocaten: “Aux audiences de tous
les tribunaux les gens de loi et les avoués
porteront la toge de laine fermée par
devant, à manches larges, toque noire,
cravatte pareille à celle des juges, cheveux
longs ou ronds.”10 Dit lijkt al sterk op de
toga, zoals wij die vandaag kennen.

Iedere burger die overtuigd was van zijn
oratorisch talent, en voor wie het gesloten karakter van de beroepsgroep al
lange tijd een doorn in het oog was, kon

De toga vandaag
Vandaag zit de verplichting om een toga
te dragen vervat in artikel 441 van ons
Gerechtelijk Wetboek. Dit artikel ver-

plicht advocaten om een toga te dragen
tijdens “hun ambtsverrichtingen”. Ingevolge een gebruik wordt de toga echter
niet gedragen in politierechtbanken en
vredegerechten die gelegen zijn buiten
de justitiepaleizen. Ook is het uit den
boze om de toga te dragen op kantoor
of tijdens consultaties bij cliënten.
Artikel 1 van het koninklijk besluit van
30 september 1968, bepaalt verder
hoe de advocatentoga eruit moet zien:
“De toga die de advocaten dragen is van
zwarte wollen stof, vooraan gesloten, met
wijde mouwen en een witte geplooide
bef. Hierop ligt op de linker schouder, de
schouderversiering, een stuk in het midden
gefronselde zwarte wollen stof, aan de
uiteinden geboord met witte pels, die op
de borst en rug neerhangt. De advocaten
mogen bovendien een zwarte wollen baret
dragen die met een fluwelen boordsel van
dezelfde kleur is omzet.”

6.	E. DENEVE, “Niet alle toga’s zijn zwart.”, De Juristenkrant 2003, afl. 78, 8.; J. JULIEN, “Histoires de robe…”, Gazette du palais 2004, (799) 799; J. STEVENS,
“De advocatentoga: een geschiedenis en een deontologie”, Ad Rem 2010, afl. 5, (42) 43.
7.	J. STEVENS, “De advocatentoga: een geschiedenis en een deontologie”, Ad Rem 2010, afl. 5, (42) 43.
8.	J. JULIEN, “Histoires de robe…”, Gazette du palais 2004, (799) 799.
9.	J. STEVENS, “De advocatentoga: een geschiedenis en een deontologie”, Ad Rem 2010, afl. 5, (42) 43.
10.	J. JULIEN, “Histoires de robe…”, Gazette du palais 2004, (799) 799; J. STEVENS, “De advocatentoga: een geschiedenis en een deontologie”, Ad Rem 2010,
afl. 5, (42) 45.
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De ‘zwarte wollen baret’, een hoofddeksel, waarnaar dit artikel verwijst, is
in onbruik geraakt. Advocaten hebben nog steeds het recht om met dit
hoofddeksel te pleiten. Echter zij weten
het alleen niet meer.
Dit is jammer, want sommige auteurs,
zoals bijv. Mr. Jo Stevens, zien in de
dracht van de baret een oplossing voor
advocaten die om religieuze redenen
met gedekte hoofden wensen te
pleiten.11 Immers in een beslissing van
18 januari 2007 oordeelde de deontologie commissie van de Franse orde
van advocaten te Brussel, dat het een
advocaat verboden is religieuze kentekens te dragen, zoals de keppel of de
hoofddoek.12 De baret kan mogelijks
een oplossing bieden.
Een andere oplossing kan er in bestaan
om de dracht van religieuze kentekens
toch toe te staan aan advocaten. Mijn
inziens is de dracht hiervan, niet onverenigbaar met het beroep van advocaat.
Het hoger besproken koninklijk besluit
van 30 september 1968 voorziet ook
dat de advocatentoga zwart zou zijn en
gemaakt van wol. Hoewel alle advocatentoga’s zwart zijn, zijn deze niet meer
allen 100% van wol gemaakt.
De epitoga die over de linkerschouder

hangt, en die aan de uiteinden bezet is
met “hermelijn”, is een overblijfsel van
het vroegere uniform van de Middeleeuwse clerus. Aan de vroegere soutanes van de Middeleeuwse clerus zat
immers vaak een kap. Met de jaren behoudt het uniform van advocaten deze
kap. In de late Middeleeuwen nemen
advocaten het gebruik aan om deze kap
op de linkerschouder te dragen en zelfs
daar vast te naaien. Bij plechtige zittingen
was deze kap met hermelijn, en later
konijnenpels bezet. Het is hiervan dat de
huidige epitoga afstamt.13
Uiteraard is de huidige epitoga niet
langer met hermelijn bezet. Echter toga
confectiehuizen verkopen nog steeds
zowel toga’s waarvan de epitoga’s met
echt bont bezet zijn, als toga’s waarvan
deze bezet zijn met nep bont.
Het veranderen van de zeden
en het steeds korter worden
van de toga’s
Ook al is de toga – in een vorm erg gelijkend op de toga van vandaag – gekend
sinds Napoleon, toch heeft het uiterlijk
van de advocaat en de kledij die hij
onder zijn toga mocht dragen nog grote
veranderingen ondergaan sinds die tijd.
Zo werd in de 19de eeuw het dragen
van een snor onwaardig bevonden voor
een advocaat.14 Een advocaat werd in

de 19de eeuw ook verwacht om een
zwart kostuum te dragen onder zijn toga.
Het was uit den boze om een kostuum
in een andere kleur te dragen. Ook het
schoeisel diende zwart te zijn. Omdat
dit nogal warm kon zijn, werden er soms
valse mouwen genaaid in de toga.15
De stagiairs van vandaag die klagen dat
een toga warm kan zijn in de zomermaanden, zouden eens moeten weten.
Nu is het immers algemeen aanvaard
om onder de toga enkel een hemd
en een geklede broek, of een kleedje
te dragen.Vrijheid blijheid. Wat er van
onder de toga’s van vandaag uitkomt,
wanneer advocaten de zittingszaal verlaten, zou de 19de eeuwse en begin 20ste
eeuwse stafhouder erg hebben doen
schrikken. Ook is de toga met de jaren
steeds korter geworden.Vroeger kwam
deze immers tot aan de voeten.
De betekenis van de toga
en de prerogatieven van de
togadrager
Traditioneel geeft de toga aan de drager
ervan ook enkele prerogatieven. Zo wil
het gebruik dat de drager van de toga
bij het opgaan van een trap en in de lift
voorrang krijgt op de rechtzoekenden,
de advocaten die niet in toga zijn en de
griffiers.16
Ook geeft de toga aan advocaten het

11.	J. STEVENS, “De advocatentoga: een geschiedenis en een deontologie”, Ad Rem 2010, afl. 5, (42) 47.
12.	J.-P. BORLOO, “Un voile au-dessus de la toge ?”, Le Soir (http://archives.lesoir.be/un-voile-au-dessus-de-la-toge-_t-20090929-00Q47T.html); J. STEVENS,
“De advocatentoga: een geschiedenis en een deontologie”, Ad Rem 2010, afl. 5, (42) 47.
13.	E. DENEVE, “Niet alle toga’s zijn zwart.”, De Juristenkrant 2003, afl. 78, 8.
14.	J. JULIEN, “Histoires de robe…”, Gazette du palais 2004, (799) 802.
15.	J. STEVENS, “De advocatentoga: een geschiedenis en een deontologie”, Ad Rem 2010, afl. 5, (42) 48.
16.	J. STEVENS, “De advocatentoga: een geschiedenis en een deontologie”, Ad Rem 2010, afl. 5, (42) 48.
17.	E. BRUNET, J. SERVAIS en Ch. RESTEAU, Répertoire pratique du droit belge : Législation, doctrine et jurisprudence : Tome I, Brussel, Bruylant, 1930, 583 ; J. STEVENS, “De advocatentoga: een geschiedenis en een deontologie”, Ad Rem 2010, afl. 5, (42) 48.
18.	J. STEVENS, “De advocatentoga: een geschiedenis en een deontologie”, Ad Rem 2010, afl. 5, (42) 48.
19.	E. BRUNET, J. SERVAIS en Ch. RESTEAU, Répertoire pratique du droit belge : Législation, doctrine et jurisprudence : Tome I, Brussel, Bruylant, 1930, 583.
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recht om het “parket” te betreden,
terwijl de rechtzoekenden de rechter
slechts mogen benaderen, nadat de
rechter hen hiervoor de toestemming
geeft. Het “parket” is het gedeelte van
de zittingszaal dat voorbehouden is
aan advocaten.17 Thans zijn dit vaak de
eerste paar rijen banken, omdat de moderne zittingszaal vaak geen afgesloten
gedeelte voor advocaten bevat. Er zijn
echter nog zittingszalen die een duidelijk
afgesloten gedeelte bevatten (dat verhoogd is t.o.v. de rest van de zaal, of dat
afgesloten is met een lage omheining,
de “balie” of de “barre”). Het is hieraan
dat de balie haar naam dankt.18
Ingevolge een oud gebruik, geeft de toga
aan advocaten ook het recht om een zitting achter gesloten deuren bij te wonen,
al treden zij niet op voor één van de partijen. De ratio legis bestaat erin om jonge
advocaten toe te staan deze zittingen bij
te wonen teneinde te leren hoe zij zich

op zo’n zitting moeten gedragen.
Uiteraard zijn zij, wanneer zij zulke
zittingen bijwonen, gebonden door
het beroepsgeheim. Nu het slechts
een gebruik betreft, kan een voorzitter
wel steeds aan advocaten de toegang
tot een zitting achter gesloten deuren
weigeren.19
Over de betekenis van de toga is reeds
heel wat inkt gevloeid. Gelet op de
historische oorsprong van de toga,
zoals hoger besproken, lijkt het mij dat
de toga een beroepsuniform is zoals
andere beroepsuniformen.

op straffe van artikel 228 Strafwetboek.
De toga biedt aldus de garantie aan de
rechtzoekenden dat de drager hiervan
afgestudeerd is in de rechten, advocaat
is of advocaat-stagiair is en onderworpen is aan de controle van zijn balie.
De toga heeft dan ook op de dag van
vandaag nog zijn nut.
Hanne Craninx
Advocaat

Het heeft als nut om advocaten te onderscheiden van de rechtzoekenden in
een zittingszaal, en aldus verwarring te
vermijden. Ook biedt het een garantie
aan de rechtzoekenden. Enkel een advocaat of advocaat-stagiair die in België
per definitie aangesloten is bij een balie,
mag de advocatentoga immers dragen,
meegedeeld

Kwaliteitstoga’s voor de
meest uiteenlopende functies.
Snelle en klantgerichte service.
Pay&Go service:
honderden toga’s in stock
onlin Ook bij
e
gara bestellin
nder
en w gen
snel
le se ij een
rvice
!
A. Dansaertstraat 84 | 1000 Brussel | 02/511 08 04 | www.lindersbrussels.be

P/13

activiteitenKalender

Culturele activiteiten
Culturele en Bourgondische
activiteiten
27 mei 2017
Anima ardens
Studio Thor
Anima ardens - ook wel “brandende
ziel” - is een moderne dansvoorstelling, waarbij elf mannen de naaktheid
van hun lichaam zullen gebruiken om
zich al dansend uit te drukken. Hierbij vormen zij dan weer een homogene groep, dan weer een individu
dat zijn eigen weg zoekt binnen de
collectiviteit.

Rosas danst Rosas

De choreografie is onder meer gebaseerd op de theatrale aspecten van
de trance, waarbij een individu boven
zichzelf uitstijgt.

21 juni 2017
Rosas danst Rosas
Kaaitheater
‘Rosas danst Rosas’ is een choreografie van 1983 van de hand van Anne Teresa
De Keersmaeker, waarmee indertijd haar net opgerichte dansgezelschap Rosas
enorm veel succes boekte. Thans wordt deze choreografie opnieuw eer aan gedaan. Hiervoor zal een beroep worden gedaan op een volledig nieuwe en jonge
cast. Het betreft een moderne dans waarbij op een ritmische muziek bepaalde
gefractioneerde bewegingen uit het alledaagse leven steeds herhaald worden in
afwisselende volgorden, om zo één dansvoorstelling te vormen.

13 juni 2017
Laureatenconcert van de Koningin
Elisabethwedstrijd, cello
Bozar
Tachtig jaar na zijn eerste editie staat
de Koningin Elisabethwedstrijd voor
het eerst in het teken van de cello. De
4e, de 5e en de 6e laureaat van deze
eerste editie betreden het podium van
BOZAR onder de aandachtige begeleiding van het OPRL en van dirigent
Christian Arming.
Tickets 1ste categorie:
82 € leden - 85 € niet-leden
Orchestre Philharmonique
Royal de Liège & Christian Arming © Pierre Remacle
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Waarde confraters,
Beste stagiairs,
Het einde van het gerechtelijk jaar komt alweer in zicht.
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.
Daarom wordt de Claridge op 9 juni 2017 voor één nacht omgetoverd tot
burlesque paleis, Moulin Rouge-waardig, waar jullie de dansbeentjes kunnen
losgooien.
Overtuigd om jullie innerlijke Dita Von Teese of Jay Gatsby naar boven te
halen? Tickets kunnen voor € 12 worden aangekocht via volgende link (http://
bit.ly/2o2tFgK) die eveneens op onze website en facebookpagina verschijnt.

Floor Ketels	Sebastiaan Vermeersch
Voorzitter JABkes
Vertegenwoordiger van de Stagiairs

Uit voorzorg…
nu denken aan later

Marc, 24 jaar, verdient als stagiair op een internationaal kantoor 25.000 €
Hoeveel kan hij veiligstellen voor een gewoon VAPZ contract:
1.086,30 €* (basis: forfaitair inkomen 2017)
Wat ontvangt Marc op het einde van de overeenkomst op 67 jaar**
	Bruto ouderdomskapitaal
	Indicatief winstaandeel (1%)
Totaal op 67 jaar
*

63.812,93 €
16.867,33 €
80.680,26 €

Naast een gewoon VAPZ contract bestaat ook de mogelijkheid om een sociaal VAPZ contract af te sluiten.
Simulatie: berekeningsdatum 01.01.2017, gewoon VAPZ met overlijdensdekking en een rendement van 1,75% 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

