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Inzagerecht in ‘taak digitale didactiek lexicon’

Ondergetekende, ……………………………………………………. geeft hierbij toelating
/ geen toelating aan derden, niet-behorend tot de vakdidactiek Politieke en Sociale
Wetenschappen, om zijn/haar taak in te zien.

Datum en handtekening
…………………………..

………………………….

Deze toelating geeft aan derden tevens het recht om delen uit de taak te
reproduceren of te citeren, uiteraard mits correcte bronvermelding.

-----------------------------------------------------------------------------------
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Inleiding

Dit werk is als volgt ingedeeld. Bij elk begrip wordt een omschrijving weergegeven. Die omschrijvingen en hun
bronvermelding zijn letterlijk overgenomen uit het werk van Hanne De Ridder. Daarna volgen de vijf bronnen.
Waar mogelijk wordt de bron in zijn geheel weergegeven. Voor filmpjes van YouTube staat er een hyperlink.
Indien de bron enkel in pdf beschikbaar was, werd die op het einde als bijlage toegevoegd. De volledige
bronvermelding staat eveneens achteraan. Bij elke bron wordt in een kader meer uitleg gegeven over onder
andere het mogelijke gebruik in de klas.

1. Sharia

Omschrijving begrip
De term ‘Sharia’ verwijst naar het geheel van islamitische rechtsregels en is hoofdzakelijk gebaseerd
op voorschriften uit de Koran. Het regelt de verhoudingen tussen mensen, de verhoudingen tussen
de mensen en de staat en tussen de mensen en god. De Sharia is niet terug te vinden in wetboeken,
waardoor rechtspraak zeer belangrijk wordt. De Sharia omvat ook een aantal, voor het Westen vaak
onorthodoxe, sancties om het juiste handelen af te dwingen (steniging, lijfstraffen, …). In sommige
regio’s is de Sharia tevens de enige bron van recht waardoor nationale en internationale rechtsregels
vaak overtreden worden.
Otto, J.M. (2006). Sharia en recht: beschaving of botsing. Zemzem, 2 (2), 121-127.
Berger, M.S. (2006). Klassieke sharia en vernieuwing. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Akgündüz, A. (2011). Inleiding tot het Islamitisch recht. Rotterdam: IUR Press.
Otto, J.M. (2006). Sharia en nationaal recht. Amsterdam: Amsterdam University Press
Documentaire Christians in the Caliphate: the Islamic State (Part 4)

1.1 Documentaire VICE NEWS
Christians in the Caliphate: The Islamic State (part 4)
https://www.youtube.com/watch?v=cGQwTOsh__0#t=198

In de documentaire “Christians in the Caliphate: The Islamic State (part 4)” wordt een beeld geschetst van
de maatschappij die IS wil creëren, inclusief het gebruik van de sharia. De leerlingen noteren tijdens het
bekijken van het fragment de zaken die opvallen. Wat zou in ons systeem niet kunnen?
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1.2 CartoonVlado Volas

De leerlingen krijgen de cartoon te zien en interpreteren die. Via een klasgesprek en –discussie wordt
ingegaan op de relatie tussen kerk en staat. Mag de overheid de boerka verbieden? Wat met hoofddoeken
en andere religieuze tekens? Mag een overheid mensen verplichten een boerka of ander religieus teken te
dragen? Hierna kan een meer theoretische uiteenzetting over de sharia volgen.

1.3 Artikel Schamper (zie bijlage)

Het artikel gaat over een actueel thema, namelijk Syriëstrijders. De leerlingen lezen deze tekst nadat ze al
enige uitleg over de sharia gekregen hebben en beantwoorden hierover enkele vragen, zoals “Welke
factoren uit ons land worden aangehaald als reden waarom jongeren naar Syrië vertrekken
(pushfactoren)?”, “Welke rol speelt het Belgische rechtssysteem hierin?”; “Welke factoren uit Syrië worden
aangehaald als reden waarom jongeren naar Syrië vertrekken (pullfactoren)?”, “Welke rol speelt het
Syrische rechtssysteem hierin?” ; “Welke andere redenen worden er nog aangehaald?”.
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1.4 Artikel Amnesty International

ISLAM EN MENSENRECHTEN
De islam is een godsdienst waarvoor de grondslag werd gelegd door de profeet Mohammed (570-632). Over
geen religie is in verband met de mensenrechten de laatste jaren zo veel discussie gevoerd als over de islam.
Degenen die de vrijheid van godsdienst verdedigen en de islam zien als een wezenlijk vreedzame godsdienst
staan vaak lijnrecht tegenover degenen die in de islam vooral een politieke ideologie zien die op veel punten
strijdig zou zijn met mensenrechten en democratie.
Het woord islam betekent onderwerping of overgave aan God, Allah, en is gebaseerd op het boek van de
Heilige Koran, dat aan Mohammed werd geopenbaard. De islam breidde zich in de eerste eeuwen uit van
Spanje tot ver in Azië, maar werd in de 16e-17e eeuw teruggedrongen. In de tweede helft van de 20e eeuw,
toen de landen van het Midden-Oosten weer onafhankelijk werden, kwam er een nieuwe opleving waarin de
islam zich ook als politieke kracht ontwikkelde. Als zodanig is de islam nu een dominante of belangrijke factor in
het Midden-Oosten, Midden- en Zuid-Azië, Indonesië, Noord-Afrika en in gemeenschappen van immigranten in
het Westen. Als een belangrijk manco in de ontwikkeling van de islamlanden wordt vaak gezien dat er geen
sprake is geweest van een kritische stroming zoals de 18e-eeuwse Verlichting in Europa – of beter gezegd, dat
pogingen van vrijdenkers om tot zo'n verlichting te komen door de machthebbers zijn onderdrukt. De islam telt
wereldwijd ongeveer een miljard aanhangers. Er zijn vele stromingen in de islam, de bekendste zijn die van de
sjiieten en de soennieten. Islamitische ideeën over mensenrechten benadrukken de absolute gelijkheid van
mensen, ongeacht ras, religie, nationaliteit of status. Volgens de Koran is geen volk superieur aan enig ander.
De mens is heilig en mag niet worden gedood, behalve als uitvloeisel van een wettig proces. Er bestaat geen
dwang in religie en de verscheidenheid van religies is door God gegeven. Rechtvaardigheid moet altijd de
overhand hebben boven haat. De Koran schrijft tevens vele plichten voor. De repressieve opvattingen van de
islam, zoals in het fundamentalisme, zijn minder gebaseerd op de Koran dan op latere interpretaties in de
sharia (islamitische wet). Die interpretaties schrijven o.m. bepaalde kleding (sluier, hoofddoekje) voor en
stellen strenge straffen, waaronder de doodstraf, lijfstraf, amputatie en andere vormen van marteling, op o.m.
blasfemie, pornografie en prostitutie, en keurt ook eerwraak en het terrorisme en de zelfmoordaanslagen van
de jihad (heilige oorlog tegen ongelovigen) goed.
In 2001 erkende het Europese Hof voor Mensenrechten een door Turkije uitgevaardigd verbod van een
fundamentalistische islampartij, omdat bepaalde bepalingen van de sharia niet in overeenstemming zijn met
internationale normen van mensenrechten. De samenvatting van de uitspraak zegt dat 'de islamitische
wetgeving volgens de sharia in schril contrast staat tot de waarden die in het Europees Mensenrechtenverdrag
zijn vervat'. Het was een belangrijke uitspraak, omdat voor het eerst door een internationaal hof het shariarecht werd veroordeeld.
Uit de islamlanden komen steeds meer mensenrechtenverdedigers naar voren, o.m. Abdullahi An-Na'im en
Francis Deng (Soedan), Bahey El-Din Hassan en Nawal El-Saadawi (Egypte), Shirin Ebadi (Iran), Yakin Erturk
(Turkije), Salima Ghezali (Algerije), Riffat Hassan, Asma Jahangir en Hinah Jilani (Pakistan), Irene Khan
(Bangladesh), Jacqueline Modeïna (Tsjaad), Taslima Nasrin (Bangladesh), Eyad El-Sarraj (Palestina), Sihem Ben
Sedrine (Tunesië). Andere activisten in islamlanden zijn christenen, zoals Hanan Ashrawi.
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Bovenstaande tekst van Amnesty International kan gebruikt worden om te wijzen op het verschil tussen de
islam en de sharia. De schending van mensenrechten is immers niet eigen aan de godsdienst zelf, maar aan
interpretaties ervan. De leerlingen kunnen in twee kolommen werken en kenmerken van de islam als
godsdienst en de sharia apart noteren. Aanvullend kunnen eventueel nog enkele verzen over mensenrechten
uit de koran meegegeven worden. Op de website http://www.cie.ugent.be/bogaert/bogaert13.htm zijn
Nederlandstalige verzen te vinden, geordend per thema.

1.5 Artikel De Redactie

TUNESISCHE GRONDWET VERMIJDT DE SHARIA
AP
za 04/01/2014 - 15:09 Jos De Greef
In Tunesië is de grondwetgevende vergadering het eens geraakt over de eerste artikelen van de nieuwe
grondwet. Opvallend is dat de islamitische wet of sharia geen basis is voor de wetgeving.
De voorbije maanden is binnen de grondwetgevende vergadering in Tunesië stevig gebakkeleid over de
precieze bepalingen van de nieuwe grondwet. Nu hebben de seculiere partijen en de moslimpartij Ennahda, de
grootste van het land, een compromis bereikt.
In het eerste artikel van de grondwet wordt Tunesië omschreven als "een vrije staat, onafhankelijk en
soeverein. De islam is de godsdienst, het Arabisch de taal en de republek de staatsvorm". Het tweede artikel
bepaalt dat Tunesië een staat is gebaseerd op het burgerschap, de wil van het volk en een rechtsstaat.
Amendementen die ook de koran en de sunnah, de traditie van de profeet Mohammed, wou naar voren
schuiven als de inspiratie voor het recht, zijn afgewezen.
De moslimpartij Ennahda -de grootste van het land na de laatste verkiezingen- heeft zich bij de stemming
aangesloten. Dat gebeurde na een compromis met de seculiere partijen die erg beducht waren voor een
aantasting van de burgerlijke vrijheden onder het mom van de godsdienst.
Na de verkiezingsoverwinning van Ennahda vreesden veel Tunesiërs voor een sluipende islamisering van hun
land. De spanningen tussen beide kampen is dan ook erg groot, maar onder meer de grote vakbonden hebben
zich achter de seculiere partijen geschaard.

De leerlingen mogen stemmen of de volgende stelling juist of fout is: “In landen waarin moslims in de
meerderheid zijn, is minstens een deel van de wetgeving gebaseerd op de sharia”. Hierna volgt eventueel
een korte klasdiscussie. De leerlingen lezen uiteindelijk het artikel over Tunesië (een moslimland waar de
sharia niet als basis gebruikt wordt) en bespreken of ze de stelling correct interpreteerden.
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2. Burgerlijke procedure

Omschrijving begrip

Een burgerlijke procedure is een procedure over een geschil dat enkel betrekking heeft op een relatie
tussen particulieren (tussen werknemer en werkgever, tussen man en vrouw) en/of rechtspersonen
(vennootschappen en verenigingen). Er staan enkel privé belangen op het spel, die geen weerslag
hebben op de belangen van de maatschappij. De burgerlijke procedure heeft slechts één fase, het
proces, en heeft als doel het oplossen van het geschil.
Martyn, G. & Devloo, R. (2008). Een kennismaking met recht en rechtspraktijk. Brugge: Die Keure.
Bouckaert, B. & Van Hoecke, M. (2009). Inleiding tot het recht. Leuven: Accor.
Deltour, P. & Gallez, L. (2004). Vademecum Pers & Gerecht. Koning Boudewijnstichting en de
Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België. Geraadpleegd op 18 november 2012 op
http://www.pers-gerecht.be/document.php?document_id=88.

2.1 Strip Hagar

De leerlingen lezen de strip van Hagar. Er volgt een klasgesprek over burenruzies. Hebben ze hier zelf
ervaringen mee? Hoe kan men burenruzies oplossen? Als de optie “naar de rechtbank gaan” ter sprake
komt, volgt meer uitleg over de burgerlijke procedure.
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2.2 Fragment Friends: echtscheiding

FRIENDS – HD – ROSS’S DIVORCE LAWYER

https://www.youtube.com/watch?v=yHygF2uEJ4s

Het fragment uit de bekende Amerikaanse sitcom Friends wordt aan de klas getoond. Via enkele vragen aan
de klas (b.v. “Worden de belangen van de samenleving hierbij geschonden?”, wordt het antwoord gegeven
op de vraag waarom voor een echtscheiding een burgerlijke procedure geldt.

2.3 Artikel Het Laatste Nieuws

DELPHINE BOËL START NIEUWE RECHTSZAAK TEGEN ALBERT II
Door: redactie
24/07/13 - 17u45 Bron: RTBFDelphine Boël. © belga.

Bij de troonswissel zondag heeft koning Albert II zijn persoonlijke onschendbaarheid doorgegeven aan zijn
zoon. Daarvan profiteert Delphine Boël om hem voor de rechtbank te krijgen. Op die manier wil de 45-jarige
erkenning krijgen dat ze zijn biologische dochter is. Dat meldt de RTBF. Haar vorige rechtszaak, tegen Albert,
Filip én Astrid, trekt ze in.
Op 20 juni trok Delphine Boël naar de rechtbank van eerste aanleg in Brussel om via DNA-materiaal van de
koninklijke familie haar familieband met hen te bewijzen. Maar omdat koning Albert II volgens artikel 88 van de
Grondwet genoot van persoonlijke onschendbaarheid, dagvaardde ze ook zijn kinderen Filip en Astrid. Zondag
heeft hij die immuniteit doorgegeven aan zijn zoon, koning Filip.
Boël spande de rechtszaak naar eigen zeggen aan omdat de situatie rond haar gezin "gedegradeerd is tot
discriminatie ten opzichte van mij en mijn familie." Ze maakte half juni in een persbericht onder meer melding
van afgesloten bankrekeningen of interferentie met haar professionele activiteiten. De 45-jarige wil het DNA
bekomen van deze leden van de koninklijke familie in een poging te bewijzen dat zij wel degelijk de biologische
dochter is van koning Albert II.
"Ik geloof niet dat mijn gerechtelijke actie de discriminatie zal stoppen of mijn persoonlijke relatie met mijn
vader zal verbeteren, maar de bewijzen door DNA-tests zullen me zekerheid geven over mijn identiteit", zei
Boël in juni. "Ik heb besloten een beroep te doen op de burgerlijke rechtbanken om een beetje duidelijkheid en
transparantie te bieden", zei ze.
Delphine Boël kwam in oktober 1999 in de publiciteit door een klein zinnetje in de Paola-biografie van Mario
Danneels. De koning sprak over "deze crisisperiode" in zijn kersttoespraak van 1999 maar zei er meteen bij dat
"zij behoort tot ons privéleven".
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De leerlingen lezen het artikel over de rechtszaak van Delphine Boël. Naar welke rechtbank stapt zij volgens
het artikel? Waarom is dit zo?

2.4 Fragment Thuis: proces tussen Ann en Marianne

THUIS AFLEVERING 3589 SEIZOEN 19

https://www.youtube.com/watch?v=xY3OJSQaTgs&list=PLDpotakl5m42_C4g5IBBa7sJdX4d_VSOU&index=94

De leerlingen bekijken enkele fragmenten uit de aflevering van Thuis (vanaf 15:00 en vanaf 22:55). Het
betreft een proces tussen Marianne en haar dochter Ann. Marianne wil een schenking van het ouderlijk huis
aan haar dochter ongedaan maken, omdat zij en haar vriendin Mayra Marianne uit het huis wilden zetten.
De leerlingen krijgen dit fragment bij voorkeur te zien wanneer ze ook al uitleg hebben gekregen over de
strafrechtelijke procedure. Tijdens het kijken beantwoorden ze enkele vragen, bv. “Waarover gaat dit
proces?”, “Welke procedure wordt hier gevolgd, en waarom?”, “Wat zijn de argumenten van beide
partijen?”, “Wat moet de rechter volgens jou beslissen?”. De leerkracht vertelt na de bespreking hoe het
proces afloopt (Marianne wint), of toont het fragment uit de volgende aflevering.

2.5 Brochure “Stap ik naar de (burgerlijke) rechtbank of niet?” (zie bijlage)

In de brochure van de provincie Vlaams-Brabant staat veel interessante informatie over de burgerlijke
procedure. Ze kan gebruikt worden om het verschil tussen burgerlijke en strafrechtelijke procedures uit te
leggen, meer uitleg te geven over het verloop van een burgerlijke procedure, de alternatieven voor de
rechtbank aan te halen... De leerlingen kunnen bijvoorbeeld kleine groepjes vormen, elk een deel van de
brochure lezen, en dit dan uitleggen aan de groepsleden.
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3. Strafrechtelijke procedure

Omschrijving begrip
Bepaalde gedragingen worden beschouwd als strafbare feiten. De wet wordt overtreden en de
belangen van de maatschappij worden geschonden. In dit geval spreekt men van een strafrechtelijke
procedure. Het doel van een strafrechtelijke procedure is volkomen anders dan dit van een
burgerlijke procedure. Een strafrechtelijke procedure heeft tot doel om misdrijven op te sporen en
de daders ervan te vervolgen en te bestraffen. De strafrechtelijke procedure omvat bijgevolg twee
fasen, het strafonderzoek en het proces. Tijdens het strafonderzoek worden bewijzen verzameld en
wordt het strafdossier aangelegd.
Martyn, G. & Devloo, R. (2008). Een kennismaking met recht en rechtspraktijk. Brugge: Die Keure.
Bouckaert, B. & Van Hoecke, M. (2009). Inleiding tot het recht. Leuven: Accor.Deltour, P. & Gallez, L. (2004).
Vademecum Pers & Gerecht. Koning Boudewijnstichting en de
Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België. Geraadpleegd op 18 november 2012 op
http://www.pers-gerecht.be/document.php?document_id=110.

3.1 Fragment Game of Thrones

BRONN DEFEATS KNIGHT SER VADIS EGAN FOR TYRION LANNISTER

https://www.youtube.com/watch?v=mbUeobf0MRg

Het fragment uit Game of Thrones, een erg populaire tv-serie, sluit aan bij de leefwereld van jongeren.
Tyrion Lannister staat terecht voor de moord op Jon Arryn en poging tot moord op Brandon Stark. Om het
pleit te beslechten eist hij een ‘trial by combat’. Na het bekijken van het fragment volgt een klasgesprek.
Voorbeeldvragen hierbij zijn: “Waarom is dit een voorbeeld van een strafrechtelijke procedure?”, “Hoe zou
dit in België aangepakt worden?”, “Wat vinden jullie van deze manier van recht spreken?”
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3.2 . Boek: op de getuigenstoel

Foto’s: http://www.bol.com/nl/p/op-de-getuigenstoel/1001004006748580/

In dit erg toegankelijke boek van Carolne Van Den Berghe komen tien sleutelfiguren van een assisenproces
in de ik-vorm aan het woord. Het gaat om de onderzoeksrechter, de wetsdokter, de gerechtspsychiater, het
Openbaar Ministerie, de advocaten van de verdediging en de nabestaanden, de voorzitter van het Hof van
Assisen, het jurylid, de gevangenisdirecteur en de voorzitter van de uitvoeringsrechtbank. De leerlingen
kunnen voorafgaand aan de les elk een of meerdere hoofdstukken lezen. In de les leggen ze elkaar in
groepjes uit wat ze over de functie te weten zijn gekomen.
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3.3 Fragment Het Vonnis

HET VONNIS (2013) - (2) TOESPRAAK VAN MEESTER TEUGELS EN REQUISITOIR VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE
https://www.youtube.com/watch?v=R5Sm0DWGUzM

KORTE INHOUD VAN DE FILM (WIKIPEDIA)
“Het leven van Luc Segers (Koen De Bouw) loopt op rolletjes. Hij woont in een prachtig huis met zijn vrouw
Ella en hun dochter Anna, en zal binnenkort benoemd worden tot nieuwe CEO van de firma Puype
Logistics. Wanneer het gezin Segers na een bedrijfsfeest in het MAS in Antwerpen huiswaarts keert, en de
auto onderweg even stopt om te tanken, slaat het noodlot toe. Ella Segers wordt doodgeslagen door een
overvaller, en door een bizar toeval komt hierbij ook Anna Segers om het leven. Luc Segers weet te
overleven, maar hoort pas wat er gebeurd is wanneer hij drie weken later uit een coma ontwaakt.
Luc Segers weet de overvaller te achterhalen. Hij neemt een dure advocaat in de arm, en gaat ervan uit dat
het recht zal zegevieren. Door een procedurefout staat de overvaller binnen enkele dagen echter alweer op
straat. Vanaf dat moment slaan bij Luc Segers de stoppen door. Hij kan er niet mee leven dat de
rechtsstaat hem onrecht heeft aangedaan, en besluit het recht in eigen handen te nemen. Hij achterhaalt de
verblijfplaats van de overvaller, en schiet hem dood.
Luc Segers wordt in hechtenis genomen. Er begint een rechtszaak waar de media bovenop duiken. In de
publieke opinie is er vooral sympathie voor Segers. De procureur-generaal zet echter alles op alles om
Segers veroordeeld te krijgen. Segers zelf doktert met zijn advocaat een riskante strategie uit waarmee hij
weliswaar een groot risico loopt op een levenslange gevangenisstraf, maar er ook kans is op vrijspraak. Dit
bereiken ziet Segers als de ultieme kans op wraak op de rechtsstaat, die hem eerder zo in de steek heeft
gelaten.
Deze wraak krijgt hij, en Luc Segers is weer vrij man. Maar wel een vrij man met de wetenschap dat hij zijn
vrouw en dochtertje nooit meer terug zal zien.”

De leerlingen krijgen een korte inhoud van de film (of vertellen die aan elkaar als enkelen van hen de film
gezien hebben). Wat vinden zij van de situatie? Is het eerlijk dat misdadigers op basis van procedurefouten
kunnen vrijkomen? Daarna bekijken ze het fragment van de toespraak van meester Teugels. Hebben de
leerlingen nog dezelfde mening?
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3.4 Artikel De Standaard

POLITIE START JACHT OP RELSCHOPPERS
RELSCHOPPERS RISKEREN TOT TIEN JAAR CEL
07/11/2014 om 15:16 door rdc, bvb | Bron: DS, Belga

De politie heeft twee mannen opgepakt die ervan verdacht worden dat ze agenten hebben verwond bij
incidenten tijdens de nationale betoging donderdag. Andere relschoppers worden 'als hooligans'
opgespoord. Een man is door de onderzoeksrechter aangehouden. Hij en andere relschoppers die opgepakt
zouden worden, riskeren tot tien jaar cel, zegt advocaat Dimitri de Béco.
Bij de schermutselingen donderdag gingen enkele honderden relschoppers enkele uren de confrontatie met de
politie aan. Uiteindelijk raakten 41 agenten van de politiezone Brussel-Elsene (PolBru) gewond. Bij politiezone
Brussel Noord vielen 19 gewonden, bij Brussel Zuid waren dat er 36. Elf voertuigen zijn in brand gestoken en 62
andere beschadigd.
Twee arrestanten werden gerechtelijk aangehouden. Eén ervan werd aangehouden voor slagen en
verwondingen op vier politieagenten van PolBru, waarop een snelrechtprocedure zal toegepast worden. Een
andere persoon werd aangehouden voor slagen en verwondingen op vijf agenten van politiezone Brussel-Zuid.
Die laatste is intussen door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Hij moet binnen de
vijf dagen voor de raadkamer verschijnen, die zich dan zal moeten uitspreken over zijn verdere aanhouding.
De politie is intussen ook nog op zoek naar vier andere relschoppers die agenten zouden verwond hebben en
van wie de identiteit achterhaald is kunnen worden.
Hooligans

De politie zet zich nu in om 'via analyse van de camerabeelden, getuigenverhoor en andere politionele
informatie [...] maximaal relschoppers te identificeren.' Aan onze redactie wordt verduidelijkt dat 'de aanpak te
vergelijken is met de identificatie van hooligans na voetbalwedstrijden.'
Daarnaast hoopt men dat 'de vakbonden en andere betogers niet gediend zijn met de aangerichte schade, en
dat we ook op hun medewerking kunnen rekenen om heethoofden te identificeren’. Per feit zal worden
nagegaan op welke manier er vanuit justitie gereageerd zal worden: vervolging, minnelijke schikking.
Zware straffen

De relschoppers die zich voor de correctionele rechtbank zouden moeten verantwoorden, kunnen fikse
gevangenisstraffen voor krijgen. 'Op slagen en verwondingen op politiemensen staan strenge straffen', zegt
advocaat Dimitri de Béco. 'Voor eenvoudige slagen en verwondingen spreken we over celstraffen van 1 maand
tot 1 jaar en geldboetes van 300 tot 1.800 euro maar als het gaat om slagen en verwondingen met
voorbedachtheid waardoor de agenten tijdelijk arbeidsongeschikt zijn geraakt, loopt de maximumstraf al op tot
5 jaar en boetes tot 3.000 euro. Is het slachtoffer blijvend arbeidsongeschikt, kan het zelfs om 15 jaar cel gaan,
als er sprake is van voorbedachtheid.'
Volgens de anti-fascistische website www.resistances.be moeten de aanstokers van de incidenten gezocht
worden bij extreem-rechts.
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De leerlingen beantwoorden aan de hand van dit recente artikel over rellen tijdens een grote
vakbondsbetoging individueel enkele vragen, zoals “Waarom volgt voor de relschoppers een strafrechtelijke
procedure?”, “Waarvoor kunnen ze veroordeeld worden?”…

3.5 Lied The Hunt – Sepultura

SEPULTURA – THE HUNT (LYRICS

https://www.youtube.com/watch?v=1x2Ngh35oNI

SEPULTURA - THE HUNT (SONGTEKSTEN.NL)
We Went Into Town On The Tuesday Night
Searching All The Places That You Hang About
We're Looking For You
In The Back Street Cellar Dive Drinking Clubs
In The Discotheques And The Gaming Pubs
We're Looking For You
You Will Pay The Price For My Own Sweet Brother
And What He Has Become
And A Hundred Other Boys And Girls
And All That You Have Done
We Picked Up The Trail At The Seven Crowns
One Of Your Cronies - He Was Doing Your Rounds
We Followed Him
Just A Silhouette Figure Up Market Pass
Where The Headlamps Shine On The Broken Glass
We Followed Him
Over The Bridge By The Old Canal
Where The Shadows Dance On The Lighted Wall
He Stopped To Light Up A Cigarette
And We Dived Into A Doorway
No Police, No Summons, No Courts Of Law
No Proper Procedure, No Rules Of War
No Mitigating Circumstance
No Lawyer's Fees, No Second Chance
There Are Lasses Getting Trouble On Their Own Home Beat
There Are Old Folk Battered In The Open Street
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In This City Of Ours
There Are Eyes That See But Say Nothing At All
There Are Ears That Hear But They Don't Recall
In This City Of Ours
So We Followed Your Man Back To Your Front Door
And We're Waiting For You Outside
'Cause Not Everybody Here Is Scared Of You
Not Everybody Passes On The Other Side
No Police, No Summons, No Courts Of Law...
And We Could Spent Our Whole Lives Waiting
For Some Thunderbolt To Come
And We Could Spent Our Whole Lives Waiting
For Some Justice To Be Done
Unless We Make Our Own
No Police, No Summons, No Courts Of Law...

Eentje voor de metalfans. In ‘The Hunt’ bezingt de band Sepultura een situatie waarin mensen het recht in
eigen handen gaan nemen (“no police, no summons, no courts of law...”). Na het beluisteren van het lied
wordt gevraagd wat de leerlingen van deze manier van straffen vinden. Wat is dan het voordeel van een
objectieve strafrechtelijke procedure?
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4. Gerechtelijke achterstand
Omschrijving begrip
Hoewel elk strafproces volgens de wet binnen een redelijke termijn moet worden behandeld, blijkt
dit in de realiteit vaak onmogelijk te zijn door de veelheid en complexiteit van wetgeving, een tekort
aan werkingsmiddelen en het niet optimaal gebruik maken van bestaande middelen. De Wet van 26
april 2007 ter bestrijding van de gerechtelijke achterstand tracht hier een antwoord op te bieden
door het van bij het begin vastleggen van een kalender waarin de belangrijke fasen van de procedure
staan, het sanctioneren van personen die nutteloos en moedwillig de procedure vertragen en door
een betere controle uit te oefenen op de termijn die de rechters nemen om hun vonnis te vellen.
Scheers, D. & Thiriar, P. (2007). Het gerechtelijk recht in de hoogste versnelling?. Antwerpen:
Intersentia.
Taelman, P, Van Orshoven, P. (2007). De wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk
Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand doorgelicht . Brugge: Die
Keure.
Piteus, K. & Van Doninck, J. (2008). Het gerechtelijk wetboek vernieuwd : een praktische commentaar
bij de wet van 26 april 2007. Mechelen: Kluwer.

4.1 Cartoon Rudy Thijs
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De leerlingen interpreteren de cartoon van Rudy Thijs. Waarom draagt de rechter een helm? Naar welke
situatie in het Belgische rechtssysteem verwijst dit?

4.2 Filmpje GAS-boetes

BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID: BOMEN KLIMMEN IN SINT-NIKLAAS

https://www.youtube.com/watch?v=72RQWhUtDrQ

Absurde GAS-boetes komen regelmatig in de media. In het filmpje van Burgerlijke Ongehoorzaamheid wordt
hiermee gelachen. Er is dan ook veel kritiek op het systeem. Aan de leerlingen wordt gevraagd wat dan wel
de redenen zouden geweest zijn om GAS-boetes in te voeren. Wanneer men gerechtelijke achterstand (of
het feit dat gewone rechtbanken geen tijd meer hebben zich met kleine misdrijven bezig te houden)
genoemd wordt, kan hier verder op ingegaan worden.
.
4.3 Uitspraak Europees Hof voor de Rechten van de Mens + artikel HLN

PANJU VS. BELGIË
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
78. Le requérant se plaint également du fait que la procédure pénale dirigée contre lui n’ait pas été menée
dans un délai raisonnable.
A. Thèses des parties
79. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale menée contre lui : celle-ci a débuté
le 19 novembre 2002 lors de la délivrance du mandat d’arrêt et n’est toujours pas achevée.
80. Le Gouvernement fait valoir que les saisies litigieuses datent du 19 novembre 2002, qu’elles ont été
levées par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles le 10 mai 2011 et que, dans le
cadre du référé pénal mis en mouvement par le requérant le 8 décembre 2011, la chambre des mises en
accusation de la cour d’appel de Bruxelles s’est prononcée le 12 septembre 2012. Se référant a contrario à
l’arrêt Jouan précité et à l’analyse du caractère raisonnable de la durée de la procédure faite par la chambre du
conseil, le Gouvernement estime que la durée de la procédure n’a pas été déraisonnable.
B. Appréciation de la Cour
81. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le caractère raisonnable de la durée d’une procédure
doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères suivants : la complexité de
l’affaire, le comportement du requérant et des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour
l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Sürmeli, précité, § 128, et McFarlane, précité, § 140). En outre,
seules les lenteurs imputables à l’État peuvent amener à conclure à l’inobservation du délai raisonnable (Idalov
c. Russie [GC], no 5826/03, § 186, 22 mai 2012).
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82. La période à prendre en considération pour le calcul du délai raisonnable débuta le 19 novembre 2002
lorsque le requérant fut placé sous mandat d’arrêt et informé qu’il était soupçonné de trafic illégal d’or et
d’infraction à la législation sur le blanchiment de capitaux. Selon les informations versées au dossier,
l’instruction est encore pendante à la date de l’adoption du présent arrêt (23 septembre 2014). La procédure a
donc déjà duré onze ans et neuf mois.
83. L’instruction de l’affaire revêt certainement, comme l’ont relevé les juridictions d’instruction, une
certaine complexité mais la Cour considère que cela ne suffit pas à expliquer pourquoi la procédure pénale
dirigée contre le requérant a déjà connu une telle durée.
84. Pour ce qui est du comportement du requérant, la chambre des mises en accusation a, à plusieurs
reprises, souligné que le requérant était à l’origine de la durée de la procédure du fait de ses demandes
répétées sur pied de l’article 136 du CIC qui ont eu pour effet de priver le procureur du Roi de la disposition du
dossier et d’empêcher la clôture de l’instruction.
85. La Cour rappelle que les requérants peuvent user de toutes les voies procédurales pertinentes qu’offre
le droit interne et notamment solliciter la cessation des poursuites pour cause de délais excessifs mais qu’ils
doivent agir avec diligence et supporter les conséquences si ces démarches provoquent des retards (voir
notamment Boczoń c. Pologne, no 66079/01, § 51, 30 janvier 2007, et McFarlane, précité, § 148).
86. La Cour convient qu’en 2007 et 2008 (voir paragraphes 13 à 15, ci-dessus), le requérant a contribué à la
durée de la procédure dirigée contre lui en usant de manière répétée les voies procédurales prévues par le CIC
en vue d’obtenir des mesures d’accélération de la procédure ou la levée des saisies sans qu’on puisse
apercevoir quelle était la finalité de ces démarches aussi rapprochées. La conduite du requérant n’explique
toutefois pas, selon la Cour, la totalité de la durée.
87. Pour ce qui est du comportement des autorités, la Cour note qu’à plusieurs reprises à partir de 2007,
les juridictions d’instruction ont admis que le requérant se plaignait à juste titre des longueurs de procédure et
ont pris acte, dans un premier temps, de ce qu’elles résultaient des conditions de travail difficile du parquet de
Bruxelles (voir paragraphes 13 et 15, ci-dessus).
88. Compte tenu de sa jurisprudence constante relative aux problèmes posés par l’engorgement des
tribunaux, la Cour estime qu’il ne lui incombe pas de rechercher à quelle autorité attribuer le dépassement
observé car, dans tous les cas, c’est la responsabilité de l’État qui se trouve en jeu, l’article 6 § 1 de la
Convention obligeant les États contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux
puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir, parmi beaucoup
d’autres, Remzi Aydın c. Turquie, no 30911/04, § 66, 20 février 2007 et références citées).
89. Sur la base de l’ensemble des éléments considérés, la Cour conclut que la complexité de l’instruction et
le comportement du requérant n’expliquent pas à eux seuls la longueur de la procédure ; la cause majeure de
celle-ci réside dans la manière dont les autorités ont conduit l’affaire.
90. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

EUROPEES HOF VEROORDEELT BELGIË VOOR OVERSCHRIJDEN REDELIJKE TERMIJN IN GERECHTELIJK DOSSIER
BEWAAR ARTIKEL

REACTIES
4

Door: redactie
29/10/14 - 09u42 Bron: Belga, La Libre BelgiqueMannen aan het werk nabij een coltanmijn in Congo. © afp.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg heeft België veroordeeld voor het
overschrijden van de redelijke termijn in een gerechtelijk dossier dat twaalf jaar geleden werd geopend rond
illegale goudhandel en witwaspraktijken. Dat bericht La Libre Belgique.
De zaak gaat terug tot de herfst van 2002. De toenmalige Bank Brussel Lambert (BBL) lichtte de Cel voor
Financiële Informatieverwerking in over verdachte transacties op een rekening in een agentschap in Ukkel. Het
parket van Brussel onderzocht de zaak.
De oorsprong van de handel ligt in Zuid-Kivu, waar coltan ontgonnen wordt. Het onderzoek spitste zich toe op
geld afkomstig van de verkoop van coltan dat werd witgewassen en bij een Congolese rebellenbeweging
terechtkwam. Parallel werd een goudhandel ontdekt. Een Canadees van Pakistaanse origine werd in 2002
gedurende 22 dagen aangehouden.
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Het onderzoek loopt nog. De verdediging van de Canadees voerde aan dat de redelijke termijn verstreken was,
en kreeg gelijk in Straatsburg.

België is al verschillende keren veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens omdat
rechtszaken te lang aanslepen. In oktober 2014 gebeurde dit opnieuw. De leerlingen krijgen een artikel van
Het Laatste Nieuws over deze zaak en een fragment van de uitspraak van het Hof (enkel beschikbaar in het
Frans, dus best worden er woordenboeken voorzien in de klas). Welke argumenten worden gebruikt om
België te veroordelen? Is dit terecht volgens de leerlingen?

4.4 Opiniestuk Lars Bové (zie bijlage)

Lars Bové, journalist van de Tijd, is in een opiniestuk vlijmscherp voor het inefficiënte rechtssysteem. Hij doet
een oproep aan politici om hier iets aan te doen. Aan de leerlingen wordt gevraagd om zelf hun
verontwaardiging over de gerechtelijke achterstand op een creatieve manier duidelijk te maken, door
middel van een opiniestuk, gedicht, lied, affiche…

4.5 Artikels Knack en De Standaard

KNACK: OVERSTAP NAAR ÉÉN RECHTER IN BEROEP IS GEEN OPLOSSING VOOR GERECHTELIJKE ACHTERSTAND
Bron: Belga
26/07/2013 om 15:37

(Belga) De Orde van Vlaamse Balies (OVB), die alle Vlaamse advocaten groepeert, kant zich tegen het
voorstel van justitieminister Annemie Turtelboom om het aantal rechters in beroep bij strafzaken te
verminderen van drie naar één. De Orde spreekt van "een uitholling van één van de grondslagen van het
Belgische strafprocesrecht" en ziet in de maatregel ook geen oplossing voor de gerechtelijke achterstand.
"Dit voorstel is zelfs geen doekje voor het bloeden", aldus de Orde.
Minister van Justitie Annemie Turtelboom wil strafzaken in beroep in de toekomst door één raadsheer laten
behandelen. Enkel bij uitzondering zouden drie raadsheren nog samen een strafzaak behandelen, zoals nu standaard
het geval is. De maatregel moet volgens Turtelboom mee de gerechtelijke achterstand helpen wegwerken. Nadat er
vanuit verschillende hoven van beroep kritiek was gekomen op de maatregel, schiet nu ook de Orde van Vlaamse
Balies het voorstel af. "Wij wijzen erop dat het Wetboek van Strafvordering een verplichte unanimiteit vereist van
drie rechters bij strafverzwaring in beroep en dit zou nu onmogelijk gemaakt worden. Dit is een uitholling van één
van de grondslagen van het Belgische strafprocesrecht", stelt de Orde in een persbericht. De Orde gelooft ook niet in
het argument van het wegwerken van de gerechtelijk achterstand. "De belangrijkste achterstand zit niet bij de
strafzaken. In burgerlijke zaken, waar al langer de mogelijkheid bestaat dat één rechter in graad van beroep recht kan
spreken, heeft die maatregel geen soelaas gebracht om de achterstand te beperken", luidt het. "Enkel grondige en
allesomvattende maatregelen kunnen de gerechtelijke achterstand verhelpen", meent de Orde. (Belga)

20

DE STANDAARD: MAGISTRATEN SCHIETEN PLAN GEENS AF
02 DECEMBER 2014 | Van onze redactrice Marjan Justaert
De duur van een proces beperken tot één jaar is onrealistisch. Dat zegt het college van
de hoven en rechtbanken. Besparingen zullen de doorlooptijd zelfs met zes maanden
doen toenemen.
Voor het eerst sinds zijn oprichting treedt het college van de hoven en rechtbanken – een product van
de gerechtelijke hervorming – op de voorgrond. Het doet dat met een onrustwekkende boodschap voor
minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Die wil de gerechtelijke achterstand wegwerken door de
duur van een proces, van dagvaarding tot uitspraak, te beperken tot maximaal één jaar (DS 22
november).
‘Maar dat is onrealistisch’, zegt het college, dat als koepelorgaan de toegekende middelen zal verdelen
onder de 56 lokale gerechten. ‘De problematische doorlooptijden zijn veelal terug te vinden in de
burgerlijke afdelingen van de hoven van beroep. Vandaag bedraagt die looptijd gemiddeld 2,5 jaar.’ Bij
de vijf hoven van beroep, maar vooral in Brussel, heeft de achterstand een omvang bereikt die
gedurende twintig jaar minstens vijf voltijdse raadsheren extra zou vergen om hem weg te werken. Of
honderd magistraten extra gedurende één jaar.
Volgens raadsheer Luc Maes, eerste voorzitter van het Brusselse hof, is er geen enkel scenario
denkbaar waarin de beperking haalbaar is. ‘Als je bepaalde dossiers voorrang geeft, worden andere op
de lange baan geschoven.’
Meer nog: simulaties van de gevolgen van de besparingen die de regering-Michel wil doorvoeren,
tonen aan dat de huidige doorlooptijd nog zal toenemen met ongeveer zes maanden. De simulaties zijn
gebaseerd op de drie werklastmetingsrapporten die het college heeft opgesteld in opdracht van het
ministerie van Justitie.

Zowel de vorige als de huidige minister van Justitie stelden maatregelen voor om de gerechtelijke
achterstand weg te werken. Daarop kwam veel kritiek. De leerlingen beantwoorden de vraag wat het
probleem met deze maatregelen is, en doen zelf een poging om een voorstel te doen om de achterstand op
te lossen.
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5. Advocaat pro deo
Omschrijving begrip
Een pro deo advocaat is een advocaat die zijn cliënt gratis of tegen een gedeeltelijke betaling
vertegenwoordigt, adviseert en/of bijstaat in rechtszaken. Men komt in aanmerking voor een
advocaat pro deo als het inkomen en het vermogen van de cliënt onder een bepaalde grens liggen.
De kosten verbonden aan de vertegenwoordiging, het advies en/of de bijstand worden geheel of
grotendeels vergoed door de overheid. Wie van dit systeem gebruik wil maken, moet een verzoek
richten tot het Bureau voor Rechtsbijstand dat iedere Orde van Advocaten inricht in zijn gerechtelijk
arrondissement.
Martyn, G. & Devloo, R. (2008). Een kennismaking met recht en rechtspraktijk. Brugge: Die Keure.
Federale Overheidsdienst Justitie (2012). Rechtsbijstand voor slachtoffers van een misdrijf.
Geraadpleegd op 24 november 2012 op http://www.belgium.be/nl/justitie/slachtoffer/
rechtsbijstand/kosten/.
Orde van Vlaamse balies (2012). Juridische tweedelijnsbijstand. Geraadpleegd op 25 november 2012 op
http://www.advocaat.be/page.aspx?genericid=75

5.1 Artikel Vacature

HOEVEEL VRAAGT EEN ADVOCAAT VOOR EEN UURTJE ADVIES?

In de volksmond heten advocaten als Walter Daemen (foto) wel eens peperduur te zijn. Strookt dit ook met de
werkelijkheid? Volgens de Orde van de Vlaamse Balies alvast niet: “In vergelijking met de rest van Europa is de
Belgische advocaat de op één na goedkoopste.”
100 euro voor een uurtje advies
In 2006 peilde de Orde van de Vlaamse Balies (OVB) naar de erelonen van 8.440 advocaten. Het gemiddelde
uurtarief voor juridisch advies aan burgers bedraagt 100 euro per uur, zo leert de enquête. 1 op 3 advocaten
rekenen voor een uur juridisch advies 75 à 99 euro. Haast evenveel (27,83%) advocaten rekenen 100 tot 149
euro aan. Voor ondernemingen rekenen de meeste advocaten tussen 100 en 149 euro per uur aan, ofwel
gemiddeld 124,24 euro. Overheden betalen met gemiddeld 133,60 euro per uur een stuk meer, maar dat is nog
altijd flink minder dan buitenlands cliënteel, dat in 2006 gemiddeld 158,80 euro per uur moest ophoesten.
Van 25.000 tot 100.000 euro per jaar
Op jaarbasis verdienen 29,7% van de advocaten tussen 25.000 en 50.000 euro per jaar en 35,4% tussen 50.000
en 100.000 euro. “Deze bedragen komen, als je de normale indexering in rekening brengt, overeen met die
anno 2010”, zegt meester Kathleen Vercraeye, bestuurder van het departement communicatie en interne
relaties van de OVB. “Er zijn uiteraard verschillen tussen advocaten, naargelang onder meer hun ervaring en
kwaliteit, maar er zijn ook verschillen naargelang de specialiteit. Zakenadvocaten verdienen substantieel meer dan
advocaten die zich bezig houden met vreemdelingenrecht of jeugdrecht.”

In De Standaard van zaterdag 2 oktober 2010 laten ook enkele doorwinterde assisenpleiters in hun tarieven
kijken:
- Sven Mary: "(...) We sluiten nooit een resultaatsverbintenis. Ons tarief schommelt tussen de 100 en 250 euro per
uur. Dat hangt onder meer af van de omvang, de complexiteit en
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de duur van de zaak. Een eerste consult is

altijd gratis. (...) Zodra we een zaak accepteren, wordt als eerste provisie minimaal tien uur aangerekend. Dat is
sowieso het minimum aan tijd dat in een zaak kruipt."
- Hans Rieder: "Hoeveel ik mijn cliënten aanreken, varieert van zaak tot zaak. Soms werk ik op uurbasis. Het
tarief per uur schommelt tussen de 100 en 300 euro. Maar er zijn ook zaken waarbij ik met de cliënt vooraf een
vast bedrag afspreek. Soms hangt het bedrag ook af van het resultaat dat ik bereik. Daarvoor hanteren we
verschillende parameters, zoals de vrijspraak of een straf die lager ligt dan wat het openbaar ministerie geëist
had."
Belgische advocaat op één na goedkoopste in Europa
Zoals de strafpleiters al aangeven, zijn er heel wat verschillen in de manier waarop erelonen berekend worden:
per uur, per zaak, per geleverde prestatie, volgens de waarde van de zaak. Zowat 40,53% van de advocaten
rekent een ereloon op basis van een uurtarief aan, ongeveer 1 op 7 berekent zijn ereloon op basis van de
waarde van het geschil of op percentage van het bereikte resultaat, anderen gebruiken een combinatie van die
verschillende systemen. “Elk systeem heeft zijn voor- en nadelen. Sommige cliënten hebben liever een bedrag
dat ze vooraf kunnen budgetteren, maar het is uiteindelijk de advocaat die daarover beslist, al dan niet in
overleg met zijn cliënt. Hij kiest ook zelf hoeveel hij vraagt. In Europa is de Belgische advocaat de op één na
goedkoopste.”
"Rijk word je er niet van"
Dat geldt ook voor de pro deo-advocaten. "In Nederland rekenen die meer dan 100 euro per uur aan", zegt
Vercraeye. Een groot verschil met ons land, waar per zaak vergoed worden en de vergoeding ook een stuk lager
ligt. Advocaten die minvermogenden bijstaan worden niet betaald door hun cliënten, maar ontvangen een
vergoeding van het ministerie van Justitie. “In België werken we met punten: elke prestatie in gratis
rechtsbijstand levert een advocaat een aantal punten op. Justitie verhoogde onlangs het budget, waardoor de
waarde van een pro deopunt verhoogt van 24,28 naar 26,91 euro.” Voor een echtscheidingszaak krijgt een pro
deo-advocaat nu 403 euro bruto, vóór de verhoging was dat 350 euro. In een verkeerszaak stijgt de pro deovergoeding van 185 naar 215 euro bruto. De pro deo-vergoedingen bedragen nog altijd veel minder dan de
markttarieven, waarbij je gemakkelijk 1.000 euro voor een eenvoudige echtscheidingszaak betaalt. “In het
algemeen geldt dat je van advocatuur goed kan leven, maar rijk word je er niet van”, aldus meester Vercraeye.

De leerlingen krijgen elk een briefje en schrijven daarop welk bedrag ze denken dat een advocaat per uur
aanrekent. Daarna lezen de bovenstaand artikel terwijl de leerkracht het gemiddelde berekent. Dit
gemiddelde wordt dan vergeleken met de bedragen die in het artikel vermeld worden. Aan de hand van de
vraag “is dit wel voor iedereen betaalbaar?” en de laatste paragraaf van het artikel, wordt meer uitleg
gegeven over de pro deo advocaat.
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5.2 Mondelinge parlementaire vraag (zie bijlage)

In de federale Kamer stelde Karin Temmerman (sp.a) een vraag over misbruiken met pro deo advocaten in
het vreemdelingenrecht aan toenmalig minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD). De leerlingen
lezen deze vraag en het antwoord en beantwoorden de vraag wat de nadelen kunnen zijn van een pro deo
systeem. Ondertussen hebben ze ook kennisgemaakt met parlementaire documenten.

5.3 Cartoon Evertkwok.nl

De advocaat in de cartoon begrijpt het nog niet helemaal, maar weten de leerlingen wel wat een pro deo
advocaat precies is? Deze cartoon kan ter inleiding van het thema getoond worden.
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5.4 Video Het Journaal

SOORT “REMGELD” VOOR PRO DEO-ADVOCAAT

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.27960?video=1.1620171

De leerlingen bekijken het fragment uit het Journaal van 3 mei 2013 waarin een hervorming van het pro deo
systeem wordt aangekondigd. Omdat hier meer beroep op wordt gedaan, moet een soort remgeld betaald
worden. Armoedeorganisaties vinden dit geen goede maatregel. Maar wat vinden de leerlingen hier zelf
van?

5.5 Inkomensgrenzen 2014

INKOMENSGRENZEN
cijfers geldig op 1 september 2014
Alleenstaand
volledige kosteloosheid
max. € 944,00 netto/maand
gedeeltelijke kosteloosheid
tussen € 944,00 en € 1.213,00 netto/maand
gehuwd, samenwonend of alleenstaand met persoon ten laste
volledige kosteloosheid
max. € 1.213,00 netto/maand
(= gezinsinkomen)
+ € 163,47 pp ten laste
1 persoon = € 1.376,47
2 personen = € 1.539,94
3 personen = € 1.703,41
gedeeltelijke kosteloosheid
tussen € 1.213,00 en € 1.480,00 netto/maand
(= gezinsinkomen)
+ € 163,47 pp ten laste

1 persoon = € 1.643,47
2 personen = € 1.806,94
3 personen = € 1.970,41
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Bovenstaande cijfers geven de meest recente inkomensgrenzen weer vanaf wanneer men beroep kan doen
op een pro deo advocaat. Vooraf kan gevraagd worden vanaf welk inkomen de leerlingen vinden dat
iemand recht zou hebben op een pro deo advocaat. Komt dit overeen met de werkelijke cijfers? Waarom is
er een verschil?
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Mama, ik vertrek naar Syriël
Wat Duitsland in de negentiende eeuw voor de romantische ziel was, blijkt Syrië en Irak nu te
zrjn voor een aaltal verloren moslimjongefe.n. In de hoop rust en inneilijke'vrede te vinden,
kope.n
een enkel ticket richting.hun paia{Us, richting hun lllgverwacht"e kalifaat. "In België
.zr1
werd ik letterlijk depressief. Ik hèb het kalifaat nodig. tt neU jih;d nodig."
:,;,,,.,i:,,,,.,,.,ii,,, ;,:,.,.'iit";:.;,.';;;;,:...,.;r,.,,'',,.,,1,i;,.'i,",,';ï,,i,,,',,"
Het klikte niet echt tussen Abdelmalek Boutaliss en zijn klasgenoten. "Ik gaf
geen hancl aan cle rneisjes i.'an mijn klas.
In het begin r-onden ze dat extreent, maar

melijk recl"rtse politici vinden opsluiting dit hader trok hij r.oor','ijftien dagen in bij
van terugkeerders de oplossing bij uitstek. Jabhat-Al-Nusra (lrct aan Al-eaeda ge-

klas zagen rnij als een r.reernde. Ze r.onden

De natiorraliteit alnerrnett van Belgische.jihadi's is dan ook rnazrr een logische stap
om hen \rer van ons te houden. Coolsaet
pleit voor een andere aanpak. "we moeten
het anders aanpakken, clie jongeren hebben een ander perspectief nodig.'

dat ilr rrrijn g'oclsclienst te au sérieur nant,

Montasser AlDe'emeh, onderzoeker

later ri ercl clat

cle

norrnale gang r.au zaken.

Van ongeloviger.r rnoest ik al zeker niet
r.eel neten en ook de moslims l,an mijn

teru'ijl ik het gel oon strikt probeerde te
r.olgen'. schrijit hij. "Hoe het komt dat ih
het nict zo goed met rnijn moslimklasgenoten kort vinden? Je moet r.veten dat zij
als denrocraten denken. Islam. is pea.ce and
loae .fàr tlte tltole 'world. Maar zo u,erht
het niet. Zij zotrclen iemand die rookt niet
eens clurlen aanspreken. Ienrand die hier
in het kalitàat een sigaret opsteeht, mag
op een paar stohslagen rekenen. Enfin,
ge\\'oolt eelt paar tikjes, ter correctie. Het
goecle ber rlen, het slechte verbieden. Zo

hoort hct.

'

Àbclelnraleli iloutaliss is een Kortrijkse jongernan met Marokkaanse

roots

en

is Sr-r'iëstrilcler. België telt in r-erhouding
met haar belolking het grootste aantal
zogenaanrcle Svriêstrijders in vergelijking
met anrlere

\\

esterse landen, al moeten

r.olgens prol. dr.

Rik Coolsaet,

r,ve

gewoon

hoogleraar Internationale Betrekhingen
aan cle U(ient de cijÍèrs relativeren: "lr.r
Belgir' hebbelt \\ie een relatiel Íijnmazig
net o1n clc zaken in de gaten te hor-rden.
Niet alle landen hebben een evcn gedetailleercle controle, n,at \.oor een rrertekening

van cle cilfers kan zorgen."
\bor het grootste deel r.an de bevolking
zijn cleze jongeren de reclen tot onrust in
ons lancl. i{lasLritstappen naar Brussel
n'orden geannuleerd, er lr,ordt rnet argusogen naar cle moslimgerneenschap gehekt tt rtt d,' l:r'trlrlerrratjel' maakt plaaf s r oor

speculatie en complottheorieën. Voorna-

linktelfroti

tegen de Syische president Ásiarí,

n.v.d.r) om daar een vcrklaiing te r,.inclen
waaronl die .jongeren in Syrie l-run ler.en
rooskleuriger zagen clan hier in België.

WAAROM DE.IIHAD?

aan de UAntr'verpen, beaamt dit. 'Jonvoor de cloorsnee vlaming ligt de sygeren kregen u,einig rechten en r,.oelden rische burgeroorlog ver \ran zijn becl. Het
zich niet vertegen\,\'oordigd in de poli- zijn enkel krantcnartikcls of nielu,sfeiten
tiek. Niet enkel racisrne is een grote boos- die ons soms rvakkerschudclen. Daar bhjÍt
doener, het gaat ook om de kansen die de het bij. Tocli voelt een aantal
.jor-rg"."r-r àÍ:
jor-rgeren kn3gen. Ze beleeÍden elke dag fèctief de noocl om naar daar te r.ertrekhetzellcle onrecht. \vij hebben terroristen ken. Binnen de islam r.vordt de geu.apende
gemaakt." voor zijn doctoraatsrrerhande- jihad toegestaan bij u,iize van zelÍ\,erdeling in de politiehe \\'etenschappen r.oerde diging. Een strijder clie voor het gelool
hij een onderzoek naar moslim.jongeren sterÍt, krijgt binnen clie religieuie opdie de govapende.jihad gaan uitvoeren. In r.atting ook cle hoogste plek in de hemel.

Voor enkele jongcren klinkt clat aantreh_
helijk. Enonn aantrekkelijk. \Vat l.olgens
(,,6lqxs1 eln grote rol speel,le
in ,le po_
pulariteit r.an dc.jihad, is cle aanu.ezisheicl
r,an Sharia For Belgium (Srll). Ze iàcili_
teerde in het aantrehhelijk rnaken r.an cle
.jihad. Kwetsbare jongeren u.erclen cloelbe_
r'r'ust door Fouad Belkacem (noorclvoer_
der van het ondertussen opgeclockte S+ts)

aangetrokken, om liun opgekropte uoedc

:

te kanaliscrcn. Zij radicaliseerden r-eriler
onder invloecl r.an de zogcnaalnde group

s_ende idcologie. Na eern tijd neem
.je clat
discours ook or.er. Maar clat cliscoLrrs heeÍt
bitter lreinig te maken rnet je initiële be_
rvegingsredencn. Het r-orntt achteraf lr.el

thrnk, een psychologisch mechanisrne dai
er\.oor zorgt dat men de icleologie r.an cle
groep inherent gaat overnenten. Jougeren
rr illrn det.l I'lijr,,n Lrirrrrakerr rarr dit.zt.llLle
groep, ze u'illen erbij horen. Die groeps_
dn'ang stoornde hen klaar om naar S1,r.ië

te vertrekken. "l)e groepsclruk c1r.ii
steecls vercler

in de richtins r.an

ecn soort rechtr.aardigingsrtriddel,,, alclus
,it' p,,li1icel6os.
Dat Sharia For Bclgium heeÍt geron_
seld, is naar de mening l.an AIDà;emeh
r)(,oit b(\\ez( n. "Het zijn .jongelt.rr tlie
Ilr.etsbaar zijn en die elliaar ,,oÈ.nog
gaan a:rnmoccligen." S+Il ltceÍt dier "",r,
.jon_
geren r,r'el verzarnelcl er.r Belkacerri heeft

.1e

cle l.rcer_

de.jihadideologie geciteer-cl. Maar er zijn
ook.jongercn clie zich claarr.an hebben ge_
distantieerd. Zo z\jn er ooli
.jong".eu ái"
Lrit 51 r'ië zijrr rerrrqgek"crd. Erat.te t.ijlcr.s
zijrrer rrirt, rnalr.]r.t lilU {rnle(.ll zr,\rntig_
tal q,.dcri I I rsi,,11,..., 1..j,,1g,,r.n gatrr. HIr

.:]::g

paradijs dat zc voor ogen hieláen bleek
toch niet vo)ledig o\-ereen te liomen rrret
de realitcit.

Het \\,'esten heeÍï

r.olger.rs AlDe'erneh

de.jongeren lil:rargestoonrd orn te t.ertrek_
lien, ornclat cle instellir-rgen in België enkel

aan zichzelÍ' denlien. \rolgerns cle oncler_
zoelier zorgt ollze or.crlreid er dus r,,oor
dat dic.jonger-en uit eljiaar groeien en op
in cie sa_
r rcr ler i nq-. i.g"r r a I rr lg1.p, j91,*.l.en
\\ (,rden
uiigrsl,rel,l. Dr,.i,,rrqer..rr zi.irr rrier kli_
tisch genoeg rleer. Daarnaast krijuen ze
{etlt lra:i: rrrt e ti,i,lcrr, },rtrr opro"di-g...
Coolsaet geloof t clzrt argurnent niei, ..De
or-erheicl u'as niet eens een katalvsator in
clie rnanicr, cloor ornstzu-rcligheclen
t

r

dit ploces. Atltankelijk,.,r,, ,le g.o""1, ,"aur_

ÉkE
*
fur

Àh<.lelnralekBouraliss

IglEÊ

in.je op een bepaald rnollrent terechtkomt,
ga je de behoefte roeletr orn het geu,eld_
Ja,liqe tlat jt- otrrar.rrrl t(. \erant\\'trorderr.
9p d"l nlonicnt gaar nren een icieologie
oÍ' g_odsdienst inroepen." Ook zict liij eán
parailel rnet de jongercn ciie zich in je.ja_
ren'80 bij de extreenrlinksc tcrrcurgroep
Clellules Clomrn.unistes C,ontbuttantes

(CCi)
"\\'cl heb je r.erschillende per_
soonlijke beu'eegredenen clie
.jongeren
aanzetten om te \.ertrchken.,, Voor sont_
nrigen zou de strikte interpretatie van cle
islarn een rol hebben gespeelcl, maar clat
aanslotetr.

is zelier niet r.oor iedereen het geval. Bij

de grote rneerderheid lieeÍt het vooral te
maken rnet een gebrek aan toekomstperspectier-en, de zoektocht naar avonturlr en
omdat het Cool is to be alihadi. "Dit soort
menselijhe be"veegredenen zijn r,olgens
mij doorslaggevend," aldus Coolsaet. Ook
AlDe'emeh rneent dat het 'in' is om rnoslim te zijn tegenrvoordig. Trends in de
nraatschappij hebben in de helc problematieh r,vel degelijk ook een aandeel, stellen
zorvel de politicoloog als de onderzoeker.

AI,I,AHU-AKBAR IN Dtr TURNZAAL

Dé Striestuijder bestaat niet. Zoa\s
eerder verrneld zijn het indir.iduele berveegredenen die de.jongere aanzet om te
r.ertrehhen. Het zijn dr-rs niet enkel jonge-

ren die vertrehhen orn in Syrië tegen

de

regerilrg r-an Bashar al-Assad te r.echten.
De terrn Svriestrijder u,ordt eigenhjh nog
steeds gebrLrikt orn orde te scheppen in
l'ret hele verhaal rvaarin moslimjongeren
met bepaalde doeleinden verhuizen naar
het )Íidden-Oosten. Tijdens de ramadan
van 2013 ku.amen de eerste gedachten
om de geu'apende jihad te gaan voeren in

graag eens zijn klasgenoten, dat n'el. In

\.ol€fens de jonge strijder nodig om een Is-

het zevende jaar lan zijn beroepsopleiding'u'erscheen hij eens \roor een klasuit-

larnitische Staat op te richten. "Dat is een
\taat \ an rechtÏaarclighcid. Daarvoor zijn
we naar hier gekornen."
"Het is niet dat ik me r.roeger echt buitengesloten r.oelde, maar ik roelde nte niet
goed in mijn vel in België. Ik moest me
constant inhouden. Mocht ik dat niet gedaan hebben, rvas ik ginder al lang in de
gevangenis beland. Het kruisbeeld dat in
onze klas hing bijvoorbeeld zou ik al lang
kapor{eslagen Irebben. In Be)gië u erd ik
letterlijk depressief, Ik heb het kalifaat no-

stap naar Amsterdam in een .nvit Saoedisch
ger'vaad met rode hooÍddoek. Een andere

keer riep hij voor de liele turnzaal 'TakAbdelmalek Boutaliss op. "Ik rvist toen al bir!' dat r.vordt beantrvoord met 'Allahu
dat ik eerst noÍl een jaar zou wachten. In akhbar.". "Ja, zo'n gekke dingen zijn inI'ret begir.r keek ik vooral op naar het A1derdaad gebeurd. Toen Sinterklaas in deNusla Front, maar toen Islamitische Staat cember bijr.oorbeeld naar onze klas k'"vam,
(IS) 1n clat jaar meer en meer op de voor- liep ik geu,oon naar bLriten. Ik zie hem als
grond ku'anr, begon ik ernstig te tu.ijfe- een aÍgod."
len. Samen rnet Abu Sayfudeen (een andere
strgder, n.-L.d.r.) vergeleek ik het discours
r an de l,'iders r an beide groeperingcn en
besloten u'e dat het ISIS zou r,vorden. Er
ware' nos enkele broed:::it:,::),ï:"1"
\\'ogen onr naar Syrië te qaan. dus zijn r,re
J
in juni samen vertrokken."

Abdelmalek,

'ït's caal ta be a

dig, iir heb jihad nodig." Terugkeren r'vil
Abu Nusaybah niet. "\Vat is er in Belgiê?

iíhadí"

De jonge Kortrijhzaan verliet zijn heimat zonder overleg met zijn ouders, die
z'n 'u'ertrek maar moeilijk konden verteren. In juli trok vader Driss samen met
de vader \.an een andere West-Vlaamse
Syriestrijder naar Suluk, dicht bij de stad
Raqqa. Hij ging er om zi.jn zoon te o\ertuigen terug te keren naar België. "Ik heb
Itcm krrtrncn spreken. maar rnijn zoon
heeÍt gezegd dat hij niet terug u'il omdat
hij vreest onmiddellijk naar de gevangenis
te zullen rvorden gestuurd", r.ertelt Driss

ilie zell liever Abu Coolsaet

Nusal'bah genoemd lvordt, u.as naar eigen zeggen nochtans steeds een normale
student, die en'an droornde om ooit een
eigen zaak uit de grond te stampen. "Ik
dacht aan zo'n islamitisch r,vinkeltje, met
islamitische boeken en kledij. Je weet u'el,
je vindt er zo een paar in Brussel." Maar
als student choqueerde hij van tijd tot tiid

"België is eigenlijk een regering dat gebouv.d is op begeertes en lusten, hier is
Iiet regeren met krran en sunnah. A1 het
slechte smijten rve rechtstreeks in de r..uilbak." Ook zijn discotheken, sigaretten en
u'aterpijpen verboden in het haLiÍaat. Alle
\rrollwen dragen er een niqaab en dat is

Daar is alleen maar r.erderÍ."

in een interr.iel'n, aan cle BBC. ..Voor rnij
u.as het erg, heel erg. IkzelÍl mijn l.rouil

rnijn kinderen, zijn broers en zussen,

\\re

kunnen niet lcven zónder hem.,,
Vader Driss bracl-rt zijn zocut in.juli ook
ecn dosis insuline. De
.jonge strijcler lijclt
irnrners aarr diabetes. ',Een diabeet máet
elke dag vier licer insuline toesediend

lirijgt n. .\ls lri.y niet op ri;d zi3rr À.di, i.1n
hrijgt, zal het slecht aflopen.,' bp aat ,totr
koestert zoon Abdelmalek niet al te veel
zorgen: "Wij reizigers (buitenlanclse strij_
ders, n.u.dr) krijgen gratis medicatie r.an
lS. E,r zijn r,r.cl sommige pleklien rr,zrar ik

r'r,el nroet betalen, maar dan betaalt mijn
leider dat voor rnij", klinkt het.
Het leit dat jongerer.r t.andaag de clag;
r.atbaarder zijn voor het islamisrne clai
\.oor om het even rvelke godsclienst dan
ook, lirrkt AlDe'erneh aan het lèit dat cie
islanr een \varme goclsclienst is dje ieder_
een toelaat. 'Als ik biir.oorbeeld jood riil
'nvordcn, r,r'ordt dat rnoeilijli omàat rrriin
moeder geen .joodse \.rou\\i is. Ooli ]ret

christendom

is niet ccht u,arm

(FSA) niet zo popLrlair bij de buitenlanclse
strijders. Al-Nusra zou dzrarentegen seler:_

ticf' zijn in hct rehntteren van buitenlan_
ders." AIl)e'erneh r.indt dat tle algernene
sli.er hij rrroslirrrs ook t.err irrr lot.t.l lreeft o,,
die keuze: "Dc ijver en de droom ..on h"i

kaliÍaat leeÍt ook aI eeurven bij rnoslirns.

Niet per

lijk

se een kaliÍàat, rnaar \.oornante_

t.err Alabirt.lrt, Nariesrarr, \\aar ool{

Assad voor stond. I)ic natiestaat heeÍt ge_
íhtrld. r elt'rr zilrr dat rrlet in en zo onlsiohtl

dc Islan'ritische Staat. IS is eer.r organisatic:
dic eigenlijk al elÍ'.jaar Lrcstaat.,,

PREVENTIE TEGEN
RADICAI,ISERING
Onr radicalisering bij .jongcren te t.oor_
li()rr(.11. is prer errtie r e.l lrelangrijkrr
Jirrr repr, ssie. Varrl, zi.irr irer g.,,,i,i r arr

uitzicrhtloosheid er-r een gclrrck aan toe_

kornstpcrspectief Íàctoren clie een gro_

e
.é:::

&,
',e.

tegen_

rvoordig. De islarn Lriedt rust en iroopJ:
Coolsact heeÍt er duidelijk ecn ;rnclere

mening over: "We nloeten stoppen met
alles te behijken door een rcligieirze bril.
Het zijn rnenselijke indivitlueie bcr.veeg_
redenen die.jongeren clulven. We moetàn
ophouden rnet cle islarn te stigmatiserer.r.,,

*:..:ï:rl

"In Belgíë ís er
alleenma.ar
verderf'

:43'

ê

t-.';'ft

Strijder
. F"il i.

dat het grootste cleel

r.ar.r

dc Sy_

riëstrijders zich aansiuit bij Islamitische

Staat en enkel eer-r nrinderheid t.erbonclen
is aan het Jabhat al-Nusra lront. Coolsaet:

"De achterliggende reclen is het
Íèjt dat IS
ovcr nreer midclelen en \\rapens beschikt.,,

V.lq..n. rí( et)ie st.huttingen zoud(,n ze

or.er $2 miljard beschikken. ,,Daarorn is

onder anderc het Syrische Vrije Legcr

tere rol spelen dan discriminatie of het
hooÍddoekenverbod. "Repressief te r,verk
gaan is de gemakkelijke uitneg. Door hun
paspoort al te nernen ol hen in de ger.angenis te steken. Zo kun je aan de bevolking ook tonen datje iets gedaan hebt op

korte ternrijn", \ eet Coolsaer. prerentie is een u'erk van lange adem en is iets
\\'aarvan jc de resultaten niet met zekerheid zal bereiken. Naar het publiek toe is
dit geen populaire maatregel. "De beste
de-radicalisering gebeurt in stilte, door

lokale bestr-rren. Het gaat tenslotte over
de leeÍbaarheid van de r,vijken. Als er signalen r,r'orden opgevangen van iemand clie
radicaliseert, zouden de rvijkagenten, welzijnsmecleucrkers, scholen t.n cle directe
omgeving in actie moeten komen."
Een simpele en eenduidige manier om

het vertrek naar Syrië in te damrnen be-

staat niet. Coolsaet: "Het is moeilijk ont
de vertrekkers tegen te houden. Het is
nu eenmaal eenr.oudig om naar daar te
gaan. Ook bestaan er tw-ee factoren die de
Jongeren aanzetten orn zicir bij IS aan te
sluiten: de 'pull-Íàctoren' en de 'push-factoren.' Men heeÍt het ger,.oel dat het makkelijk is daar te raken. Dit is één van cie

pull-Íàctoren. Nog zo'n fàctor is cle idee
dat men daar eÍïectief mee geschiedenis
kan schrijven."

"Debeste de-

radícalíseríng
gebeurt ín
stilte"
Coolsaet
"Daarnaast wordt IS groter \,oorgesteld dan wat het effectiel is. Hoe meer
aandacht IS krijgt van politici, rnedia of
zelfs op caÍé, hoe grotcr hun rol geschat
r,rordt. en hoe meer aanzien zij liriygen.
De prrll-fat toren zijn dan dt. sot.ialt, omstandigheden r,raar dc jongererr in It.r.en.

Als nren die lactoren aanpakt, door bijvoorbeeld minder over IS in de megafoon
te roepen, ol de persoonlijke problemen
van elke potentiële strijder als individu te
bekijken, zullen er op termijn ook minder
strijders vertrekken."

Er moeten volgens de

daar de wapens op en creëren een nieu'nve
staat r,.olgens hun eigen regels. Een staat
\,vaar ze zich thuis voelen", besluit de onderzoeker.

politicoloog

meer mensen zoals Peter Adriaanssens
(kinder- en jeugdpq,chiater, n.u.d.r.) aan het

u'oord komen, en geen islamologen

en

experts in de materie. "We moeten r,veten
u'at er bij die.ionge nlensen speelt en wat
ertoe leidt dat zij dat pad gaan bewandeien. Ik ben er zeker rran dat stadsbesturen,
in sarnenr,r,erking met gemeenschappen en
lokale groepen, in staat waren om sommige jongeren te overtuigen toch in België
te blijven."
Indien de geschiedenis herschreven kon rvorden, zou AlDe'emeh in eerste instantie werk maken van het feit dat
moslim.longeren zich losrukken .u'an de
samenler.ing. Die jongeren gaan zich isoleren binnen dc maatschappij en daar is
een reden voor. "Wanneer iedereen zich
gelukkig zou voelen, I'reeft men minder de
neiging oln een land te'u'eroveren. Toen
ik in Syrie met.jongeren sprak, hadden ze
het over de discriminatie en het racisure in
België. We moeten hen geen reden ger.en
om te rrertrekken."

WAT NU?
De toekomst kan niemand voorspellen.

Toch doet AlDe'emeh een poging. "Het
zijn verloren jongens. De or.erheid zegt
dat ze gehrainuaslrt zijn door Sharia For

Belgium en behandelt hen eigenlijh als
dader en niet als slachtoffer." Volgens cle
regels van rechtr.'aardigheid moet iemand
die zich in Syrië ol in Irak schuldig heeft
gemaakt aan moord, r.olgens de onderzoeker niet terugkomen. "Indien er ber.vijzen
zijn r,.oor misdaden begaan door Belgische

strijders, nloeten

zij de Belgische overheid. Jongeren voelen zich Irier nier thuis. emigrerr.n. nemen

zij daarvoor

berecl-rt

u'orden. Dat is normaal, rve ler.en in een
rechtsstaat." Nu leidt de polarisatie tot
niets. "Er zijn efïectiel jongeren die een
terugkomst zwaar o\:erwegen, maar die
gewoon niet durven. Dit allemaal dank-

"Wemoetenhen
geenreden geven

omtevertrekken"
AlDe'emeh
Een zeventigtal Belgische Syriëstrijders is ondertussen teruggekeerd naar
ons land, waarvan er acht ook formeel
verdachte zijn op het proces tegen Sharia4Belgium dat op dit moment loopt.
"Dat zi.j terug gekeerd zijn is mijn probleem niet. Allali rekent wel met hun aL
Ik mis mijn familie, dat is normaal, maar
terugkeren doe ik niet. Trouwens, wat
is er in Belgie? Daar is alleen maar verderf", aldr-rs Abu Nusaybah. Het is voor

hern duidelijk een gevecht tussen moslims en ongelovigen. IS heeft volgens de
strijder ook duidelijke plannen om de hele
wereld over te nemen. "Wees gerust, op
tr.' maken ze jullie bang. Maar r,vanneer je
onder onze staat leeft dan zal.je zien wat
voor rechtvaardigheid er heerst. Iedereen
zal een huis hebben, eten en drinken krijgen, geen mens zal mogen verhongeren!
Dit is de barmhartigheid van Allah. Kijk
rnaar naar de toestand in Belgie. Alcohol,
drugs, verkrachtingen, alles wat een mens
kapot maakt."
"Ik ben er too% zeker van dat de derde
'uvereldoorlog zal uitbreken." Op de vraag
ol het leed dat mensen zal rvorden aangedaan geen obstakel voor hem vormt, is
Abu Nusaybah duidelijk. "Heel veel voorspellingen van de profeet zijn al uitgeltomen. Je zal u'el zien, het is zijn wil. Onze
mensen u,orden niet om zeep geholpen.
Hier heerst r.rede tussen de mensen." I

Wie doet wat?
DE ADVOCAAT
De advocaat zal u nauwkeurig en in alle openheid inlichten
over uw juridische toestand en over de kansen op slagen
in geval van een proces voor de rechtbank. Hij zal ook de
mogelijkheid tot een minnelijke schikking of onderlinge regeling onderzoeken. Hij pleit uw zaak voor een rechter als
dat nodig is.

Stap ik naar
de (burgerlijke)
rechtbank,
of niet?

In onze samenleving zijn meerdere
soorten regels afgesproken en
vastgelegd in wetten en reglementen.
Als iemand deze regels overtreedt of

DE GERECHTSDEURWAARDER

niet naleeft, kan er op verschillende

De gerechtsdeurwaarder staat o.a. in voor het opstellen en
betekenen van alle exploten, het uitvoeren van gerechtelijke beslissingen, het vaststellen van bepaalde feiten. Hij zal
over het algemeen zijn kosten aanrekenen. Deze kosten zijn
in een wet vastgelegd.

manieren gereageerd worden.
Naar een rechtbank trekken is er één
van. Maar dat is een laatste redmiddel.

Wanneer u het slachtoffer bent of

DE GRIFFIER

zich benadeeld voelt en schade hebt

Hij staat een rechter bij in alle verrichtingen van zijn ambt
en bewaart de geschriften (akten en minuten) van het gerecht en geeft hiervan afschriften of uittreksels. Hij staat in
voor een ordelijke administratie.

geleden door het niet naleven van
de regels, hebt u verschillende
mogelijkheden. We verduidelijken
de belangrijkste voor u.

Arrondissement Leuven

Deze brochure is een uitgave van de Provincie Vlaams-Brabant, januari 2013
Marc Collier, provinciegriffier, Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.(Ondernemingsnummer: 0253-973-219)

Strafrecht, burgerlijk recht

Waar kunt u terecht?
DE GRIFFIE VAN HET VREDEGERECHT

STRAFRECHT

GAAT HET OVER DIEFSTAL, INBRAAK, SLAGEN EN VERWONDINGEN, OPLICHTING, SNELHEIDSOVERTREDINGEN …? Dan zijn er regels
overtreden waarvan de overheid vindt dat ze niet ongestraft kunnen blijven. Het
gaat over misdrijven die in het strafwetboek of in de strafwet zijn opgenomen.
Meestal is het de politie die, al dan niet na uw oproep, de feiten vaststelt in een
proces-verbaal en doorstuurt naar het parket. Een magistraat bij het parket gaat
na op welke manier deze feiten worden vervolgd. Het kan zijn dat de dader
moet verschijnen voor een strafrechtbank (naargelang de ernst van de feiten: de
politierechtbank, de correctionele rechtbank of het hof van assisen). De rechter
spreekt dan op hetzelfde ogenblik een eventuele schadevergoeding uit.
We spreken over strafbare feiten of misdrijven als gedragsregels overtreden
worden die de Staat, de burger of de eigendom van burgers beschermen.

Misdrijf

schuld

straf

>> Als slachtoffer van een misdrijf doet u een beroep op de politie om

een klacht neer te leggen.
BURGERLIJK RECHT

GAAT HET OVER LEVEN IN ‘GOED NABUURSCHAP’, DE RECHTEN
EN PLICHTEN VAN GEHUWDEN EN SAMENWONENDEN, DE JURIDISCHE BAND TUSSEN OUDERS EN KINDEREN, DE HUURWETGEVING, EEN ERFENIS …? Dit zijn regels over het samenleven van burgers die
bepaald zijn in het burgerlijk recht. Het gaat hier niet alleen over ongewenst gedrag (zoals in het strafrecht), maar ook over hoe het samenleven wél moet verlopen. Het niet-naleven van deze leefregels moet rechtgezet worden. Bijvoorbeeld: een huurhuis verlaten, toegebrachte schade betalen, een boom vellen, …
Als slachtoffer zult u in deze gevallen zelf stappen moeten ondernemen om
de schade te laten vergoeden. U kunt een onderlinge regeling of minnelijke
schikking treffen. U kunt ook een verzoeningsprocedure opstarten bij de vrederechter of naar de rechtbank stappen. Het is in deze gevallen een burgerlijke
rechtbank (een vrederechter of een rechter in de rechtbank van eerste aanleg)
die beslist over de schadevergoeding.
Het niet naleven van leefregels om het samenleven van burgers te regelen zijn
burgerlijke zaken.

Niet-naleven leefregel

herstel in natura / schadevergoeding

>> Voor een burgerlijke zaak kunt u geen klacht indienen bij de politie.

U zult zelf het nodige moeten doen. Meer hierover in deze folder.



VREDEGERECHT AARSCHOT
AARSCHOT, BEGIJNENDIJK, HOLSBEEK,
TIELT-WINGE
Begijnhof (cantorij 29), 3200 Aarschot
tel. 016-55 01 41
vred.aarschot@just.fgov.be



VREDEGERECHT DIEST
BEKKEVOORT, DIEST, SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
Albertstraat 12, 3290 Diest
tel. 013-31 16 26
vred.diest@just.fgov.be

 VREDEGERECHT LANDEN - ZOUTLEEUW
LANDEN, LINTER
Molenbergstraat 2, 3400 Landen
tel. 011-88 15 83
vred.landen@just.fgov.be
KORTENAKEN, ZOUTLEEUW, GEETBETS
Prins Leopoldplaats 6, 3440 Zoutleeuw
tel. 011-58 69 90
vred.zoutleeuw@just.fgov.be


VREDEGERECHT HAACHT
BOORTMEERBEEK, HAACHT, KEERBERGEN,
TREMELO, ROTSELAAR
R. Van De Sandelaan 3, 3150 Haacht
tel. 016-60 12 75
vred.haacht@just.fgov.be

 VREDEGERECHT LEUVEN - 1STE KANTON
HERENT, KORTENBERG, DEEL LEUVEN
Vaartstraat 24, 3000 Leuven
tel. 016-21 48 26
vred.leuven1@just.fgov.be


VREDEGERECHT LEUVEN - 2DE KANTON
LUBBEEK, BIERBEEK, OUD-HEVERLEE, DEEL VAN
LEUVEN
Vaartstraat 24, 3000 Leuven
tel. 016-21 48 52
vred.leuven2@just.fgov.be



VREDEGERECHT LEUVEN - 3DE KANTON
BERTEM, HULDENBERG, TERVUREN EN
EEN DEEL VAN LEUVEN
Vaartstraat 24, 3000 Leuven
tel. 016-21 48 01
vred.leuven3@just.fgov.be



VREDEGERECHT TIENEN RIJKSADMINISTRATIEF CENTRUM
BOUTERSEM, GLABBEEK, HOEGAARDEN, TIENEN
Goossensvest 15, 3300 Tienen
tel. 016-81 40 58
vred.tienen@just.fgov.be

GRATIS JURIDISCH ADVIES


COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND
Leuven - Justitiehuis
Bondgenotenlaan 116
tel. 016-30 14 50 (altijd na afspraak)
www.cjbleuven.be

 VERSCHILLENDE DIENSTEN ZOALS GEMEENTEBESTUREN, OCMW’S EN ANDERE VZW’S bieden
soms ook gratis advies aan. Het gaat dan wel
enkel over eerstelijnsadvies. Dit wil zeggen dat er
alleen informatie gegeven kan worden en niet het
opstarten of verder behandelen van een dossier. Je
kan het best even in je eigen gemeente informeren
naar de mogelijkheden. Zie ook www.cjbleuven.be

HOE BRENGT U UW ZAAK VOOR DE RECHTBANK?
Een dagvaarding, een verzoekschrift of een
vrijwillige verschijning zijn de drie mogelijkheden die u hebt om iemand voor de rechtbank
te dagen. Van een onderlinge regeling of een
verzoening is nu wellicht geen sprake meer. U
verwacht van de rechter een uitspraak waarbij
één van de partijen geheel of gedeeltelijk in het
gelijk wordt gesteld.

DE DAGVAARDING
We spreken over de eisende partij (de verzoeker)
en over de verwerende partij (de gedaagde).
U vraagt, als verzoeker, aan een gerechtsdeurwaarder of een advocaat om een dagvaarding
op te stellen. De dagvaarding moet persoonlijk overhandigd worden aan de gedaagde. Dit
noemt men de dagvaarding ‘betekenen’ en dit
gebeurt altijd door een gerechtsdeurwaarder.
De kostprijs van de betekening van een dagvaarding schommelt tussen de 100 tot 200 euro. De
inhoud van de dagvaarding, de plaats waar ze
moet betekend worden en de bevoegde rechtbank, bepalen de kostprijs. De eisende partij
schiet de kosten van de dagvaarding voor. De
partij die het proces verliest, betaalt uiteindelijk

of gemeentelijke sancties?

alle gerechtskosten. Als de tegenpartij verliest,
krijgt u ook een forfaitaire tussenkomst in het
ereloon van uw advocaat (rechtsplegingvergoeding).

HET VERZOEKSCHRIFT
Sommige zaken moet of kan u bij ‘verzoekschrift’ laten weten aan (= aanhangig maken
bij) de vrederechter of de rechter van de burgerlijke rechtbank. Dit is zo voor alle huurgeschillen
of als u bij echtelijke moeilijkheden dringende
en voorlopige maatregelen wenst aan te vragen
aan de vrederechter. Zo een modelverzoekschrift kunt u vragen bij de griffie van het vredegerecht of van de rechtbank van eerste aanleg.

DE VRIJWILLIGE VERSCHIJNING
Als u samen met uw tegenpartij beslist om een
beroep te doen op een rechter om over uw onderling geschil te oordelen, dan spreekt men
over de procedure van vrijwillige verschijning.
De rechter neemt akte van de verklaringen van
de partijen en doet later uitspraak.

GAAT HET OVER MINDER ERNSTIGE FEITEN ZOALS HET LATEN LOSLOPEN VAN HONDEN, HET NIET OPRUIMEN VAN HONDENPOEP,
WILDPLASSEN, HET VEROORZAKEN VAN NACHTLAWAAI …?
De gemeente kan deze vormen van ‘overlast’ bestraffen met een (administratieve) geldboete. De gemeente heeft een reglement waarin deze overtredingen en hun boete opgesomd zijn. De politie of een gemachtigd ambtenaar
stelt deze overtredingen vast.
De gemeente stelt een ambtenaar aan die de geldboete oplegt. Een meerderjarige kan tegen deze administratieve geldboete beroep aantekenen bij de
politierechtbank, een minderjarige bij de jeugdrechtbank.
De ambtenaar kan de overtreder niet veroordelen tot het betalen van een
schadevergoeding aan het slachtoffer. Het slachtoffer zal zelf stappen moeten ondernemen om de schade te laten vergoeden. Het slachtoffer en de
overtreder kunnen samen een onderlinge regeling of een minnelijke schikking
treffen. Het slachtoffer kan ook een verzoeningsprocedure opstarten of naar
de rechtbank stappen.
Het overtreden van leefregels om overlast te bestrijden wordt bestuurlijk afgehandeld.

Laakbaar gedrag

schuld

administratieve geldboete

>> Als slachtoffer moet u zelf stappen ondernemen voor een eventu-

ele schadevergoeding (invorderen via een burgerlijke rechtbank).

EN WAT GEBEURT ER NADIEN?
U zult zelf uw rechtszaak in goede banen moeten leiden. Het zijn de partijen die, in belangrijke mate, het verloop en ook de snelheid van
de rechtszaak bepalen. Als een burgerlijke zaak
lang aansleept, is dit niet alleen de verantwoordelijkheid van de rechtbank. In een burgerlijke
procedure zult u zelf heel wat initiatief moeten/
kunnen nemen.

Stap ik naar
de (burgerlijke)
rechtbank,
of niet?

GEMEENTELIJKE
SANCTIES

Wat kunt u doen?
Vooraleer u naar de rechter stapt, is het aangewezen dat u eerst met elkaar praat
en een onderlinge regeling treft. Lukt dit niet, dan kunt u een ingebrekestelling
sturen. Tot slot is ook een verzoeningsprocedure bij de vrederechter mogelijk.

MOGELIJKHEDEN VOORALEER U NAAR DE RECHTBANK STAPT
EEN ONDERLINGE REGELING TREFFEN
Eerst praten en proberen om tot een akkoord
te komen met de tegenpartij is in de meeste
gevallen het beste wat u kunt doen. Een onderhandeling kunt u zowel mondeling als schriftelijk voeren. U maakt de tegenpartij duidelijk wat
uw probleem is en vraagt om hierover te praten
om een oplossing te vinden.
Soms is het handig een neutrale persoon of
een bemiddelaar, die door beide partijen wordt
aanvaard, in te schakelen bij de gesprekken.
Dat kan bijvoorbeeld een andere buur of een
gemeenschappelijke kennis zijn. Sommige gemeenten hebben ook burenbemiddelaars die
bemiddelen bij een geschil met uw buur of u
kan een beroep doen op het provinciaal netwerk burenbemiddelaars.
Info: burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be

EEN INGEBREKESTELLING STUREN
Levert een gesprek met de tegenpartij geen onderlinge regeling op, dan is de volgende stap
het sturen van een ingebrekestelling. U stuurt
een aangetekende brief naar de tegenpartij.
Daarbij wijst u ze op haar verplichtingen en u
stelt haar duidelijk aansprakelijk voor de gevolgen van het niet naleven ervan.
Een ingebrekestelling dwingt de tegenpartij nog
altijd niet tot bijvoorbeeld het betalen van de

schade. U hebt wel al een eerste stap gezet en u
kenbaar gemaakt aan de tegenpartij. Deze stap
is heel belangrijk omdat u op deze manier uw eis
officieel kenbaar maakt.

EEN VERZOENINGSPROCEDURE
OPSTARTEN
Vooraleer een proces te starten bij de burgerlijke rechtbank kunt u de tegenpartij laten ‘oproepen in verzoening’ bij de vrederechter. Dit
is een poging om het probleem op te lossen
zonder proces. Bij de griffie van het vredegerecht of het secretariaat vult u een formulier in.
U kunt ook een brief sturen naar de vrederechter. Beschrijf daarin kort het conflict en preciseert wat u verlangt. In de brief zet u ook de
naam en het adres van de tegenpartij.
Daarna roept de griffier iedereen op om op
een bepaalde dag en uur bij de vrederechter
te komen. Meestal is dit 10 tot 14 dagen later. De vrederechter zal de partijen proberen te
verzoenen. Op die manier kan een akkoord tot
stand komen waarin iedereen zich kan vinden.
Hij doet zelf geen uitspraak in deze procedure,
dat wil zeggen dat hij geen vonnis of veroordeling uitspreekt.
De vrederechter stelt van deze bijeenkomst een
verslag (proces-verbaal) op, ook al is er geen
overeenkomst bereikt of komt uw tegenpartij
niet opdagen.

Als de partijen het akkoord ondertekenen dan
heeft dit dezelfde waarde als een vonnis of een
uitspraak van de vrederechter. Dit heeft tot gevolg dat de partijen zich moeten houden aan
het akkoord. Gebeurt dit niet, dan kan een
partij de andere verplichten tot het naleven van
het akkoord. Daarvoor kan, indien nodig, een
gerechtsdeurwaarder ingeschakeld worden.

Een verzoeningsprocedure biedt meerdere
voordelen: ze is kosteloos, snel, eenvoudig
(meestal zonder advocaat) en zeer informeel.
Geen onderlinge regeling, de ingebrekestelling
en de poging tot verzoening hebben niets opgeleverd: u kunt naar het vredegerecht of naar
de burgerlijke rechtbank stappen.

NAAR DE RECHTBANK ALS LAATSTE REDMIDDEL!
HET VREDEGERECHT

DE BURGERLIJKE RECHTBANK

Bij deze rechtbank kunt u terecht voor:

De burgerlijke rechtbank is een ‘afdeling’ van
de rechtbank van eerste aanleg. Zo is er één per
arrondissement.

een (burgerlijke) vordering van minder dan
1.860 euro (vb. lening, schadevergoeding), die
niet behoort tot de bevoegdheid van de politierechtbank (vb. verkeer), de arbeidsrechtbank of
de rechtbank van koophandel of de jeugdrechtbank (vb. jeugdproblematiek);
een geschil waarvoor de vrederechter volgens de wet uitdrukkelijk bevoegd is, ook al
gaat het over een groter bedrag dan 1860 euro.
Het gaat dan over:
- de verhuur van onroerende goederen (huishuur, pacht, handelshuur);
- het gebruik, genot, onderhoud of beheer van
gemeenschappelijke goederen in geval van
mede-eigendom;
- erfdienstbaarheden en verplichtingen die de
wet oplegt aan eigenaars van aan elkaar grenzende eigendommen;
- onderhoudsgeld (voor zover er geen echtscheidingsprocedure is gestart of het over een
geschil gaat dat aan de jeugdrechtbank wordt
voorgelegd);
Als u het niet eens bent met de uitspraak (vonnis) van de vrederechter kunt u in bepaalde gevallen beroep aantekenen bij de rechtbank van
eerste aanleg.

U kunt er terecht voor:
een (burgerlijke) vordering van meer dan
1860 euro, die niet behoort tot de bevoegdheid van de politierechtbank (vb. verkeer), de
arbeidsrechtbank of de rechtbank van koophandel of de jeugdrechtbank (vb. jeugdproblematiek)
een vordering waarvoor de burgerlijke
rechtbank door de wet uitdrukkelijk bevoegd
is. Het gaat dan over echtscheidingen, afstamming, nationaliteit, …
Als u het niet eens bent met het vonnis van de
rechter van eerste aanleg, dan kunt u in beroep
gaan bij het Hof van Beroep, althans indien de
rechtbank van eerste aanleg voor het eerst een
vonnis in een bepaald geschil heeft uitgesproken.
Twijfelt u of u bij de vrederechter of bij een
andere rechter moet zijn? Een juridische dienst
of de griffie van één van de rechtbanken zal u
graag de juiste informatie geven. De contactgegevens vindt u in deze folder.
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réalisés car ils s’avèrent efficaces.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
02 Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de minister van Justitie over "'pro deo'-misbruiken in
het vreemdelingenrecht" (nr. 15298)
02 Question de Mme Karin Temmerman à la ministre de la Justice sur "les abus du système 'pro deo'
dans le cadre du droit des étrangers" (n° 15298)
02.01 Karin Temmerman (sp.a): Mevrouw de minister, vóór het
kerstreces was er enige commotie na het opiniestuk van strafpleiter
Hans Rieder, wat u zich ongetwijfeld zult herinneren. Meester Rieder
beschuldigde collega-advocaten van misbruik in het pro-Deosysteem.
Volgens de heer Rieder is het in het vreemdelingenrecht nog
standaard om beroep aan te tekenen, los van het feit of er kans is om
het beroep te halen. Meer nog, hij zegt dat de pro-Deomisbruiken nog
veel groter zijn in het vreemdelingenrecht dan in het algemeen. De
reden daarvoor is dat die pro-Deozaken punten bijbrengen, dus geld
voor de advocaat. Op zich helpen zij echter de situatie van de
asielzoeker niet vooruit.
Sommige asielzoekers krijgen daarentegen heel slechte bijstand van
de advocaten. Een punt van kritiek luidde namelijk ook dat de proDeoadvocaten, omdat het vreemdelingenrecht zeer specifiek is, niet
altijd goed op de hoogte zijn van de vele wijzigingen die zijn
doorgevoerd, waardoor de bijstand niet goed is. Bovendien zitten de
betrokken asielzoekers hier in de hoop dat zij hier ooit zullen kunnen
blijven, terwijl zij op het einde van de rit dan toch moeten worden
teruggestuurd.
In België komen bepaalde categorieën van burgers in aanmerking
voor kosteloze juridische bijstand. Dat geldt ook voor asielzoekers als
zij zelf niet over voldoende middelen beschikken. Uiteraard is dat een
zeer terechte regeling.
Daarnaast bepaalt de Salduzwet dat een verdachte beroep kan doen
op rechtsbijstand voor het eerste politieverhoor. Ook dat is een van de
redenen voor de stijging van het aantal dossiers pro Deo. Vorig jaar
ging het om ongeveer 200 000 dossiers.
In een reportage van Terzake erkende u het misbruik van het systeem
en stelt u een nieuwe aanpak voor in een poging om het aantal
dossiers te doen afnemen. Zo vernoemde u de invoering van
remgeld, een herverdeling van het puntensysteem of het afnemen van
punten bij misbruik.

02.01 Karin Temmerman (sp.a):
Fin de l'année dernière, l'avocat
pénaliste Hans Rieder accusait
dans un article d'opinion des
collègues avocats d'abuser du
système du pro deo. Selon lui, les
abus seraient particulièrement
nombreux sur le plan du droit des
étrangers. Des avocats lancent
des procédures en appel alors
qu'ils savent très bien qu'elles ne
mèneront à rien, mais cela leur
rapporte des points et donc de
l'argent.
En outre, il arrive régulièrement
que des avocats pro deo ne soient
pas au courant des derniers
développements sur le plan du
droit des étrangers et n'assurent
dès lors pas correctement la
défense de leur client-demandeur
d'asile.
Il est bien évidemment normal que
certaines catégories de citoyens
entrent en ligne de compte pour
une aide juridique gratuite, y
compris certaines catégories de
demandeurs d'asile. Pour ces
catégories, la loi Salduz est à
l'origine d'une augmentation du
nombre de dossiers pro deo.

Mevrouw de minister, daarom had ik graag een antwoord gekregen
op de volgende vragen.

La ministre a déclaré dans
l'émission Terzake qu'elle entend
lutter contre les abus par le biais
de l'introduction d'une sorte de
ticket modérateur, une nouvelle
répartition du système des points
et le retrait de points en cas
d'abus. Le système pro deo est un
bon système mais il faut éviter que
des abus ne lui portent atteinte.

Erkent u dat er misbruik is van het systeem in het algemeen en van
het vreemdelingenrecht in het bijzonder? Hoe wordt het misbruik nu
gecontroleerd? Controleert men of er sprake is van misbruik vooraleer

La ministre reconnaît-elle l'existence d'abus en général et en matière
de droit des étrangers en particu-

Volgens mij is iedereen overtuigd van het belang van het proDeosysteem voor de rechtstoegang van iedereen, dus ook van de
asielzoeker. Toch moeten wij vermijden dat het systeem wordt
uitgehold door misbruiken.
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met punten toekent? Over hoeveel dossiers gaat het? Wat is de
maatschappelijke en economische kostprijs hiervan?
U hebt aangekondigd dat u maatregelen zult nemen. Wanneer mogen
wij die maatregelen verwachten?

02.02 Minister Annemie Turtelboom: In de huidige wetgeving voeren
de balies de controles uit op de effectiviteit en de kwaliteit van de
geleverde prestaties. Bij elke pro-Deoaanstelling dient men de
goedkeuring te verkrijgen van het bureau voor juridische bijstand. Bij
elke afsluiting wordt opnieuw de kwaliteit van het geleverde werk
gecontroleerd voor het toekennen van de punten.
In tweede instantie vinden kruiscontroles plaats. Die bestaan uit een
controle van een bureau van juridische bijstand van de ene taalrol
door een ander bureau voor juridische bijstand van de andere taalrol.
Sinds het protocolakkoord dat op 12 januari 2012 werd afgesloten met
de OVB en de OBFG, is een strenge controleprocedure ingevoerd.
Hierin wordt aan de minister de mogelijkheid gegeven om
aanvullende controles te laten uitvoeren op grond van de
overgezonden verslagen. Controles hebben betrekking op de
effectiviteit van de prestaties van de advocaten die bij het aanvragen
van punten een reeks bewijsstukken moeten voegen. De sanctie kan
bestaan uit een weigering van punten en in het kader van de
kruiscontroles, of uit de vermindering ervan, of zelfs uit de intrekking
ervan.
Voor de prestaties 2011-2012 werden voor de OBFG 170 dossiers
inzake vreemdelingenrecht gecontroleerd. Bij de OVB ging het om
187 dossiers. Het is op grond van de overgezonden gegevens door
de balies niet mogelijk om te bepalen voor welke dossiers een
correctie werd ingevoerd.
Ook de ordes OVB en OBFG stellen dat de controlemogelijkheden
van de ingevoerde procedures moeten worden versterkt en uitgebreid
om misbruiken tegen te gaan. Een hervorming van het systeem dringt
zich op om de filosofie van het pro-Deosysteem en van de gratis
rechtsbijstand te kunnen handhaven.
In tien jaar tijd verdubbelde het aantal zaken waarin beroep wordt
gedaan op een pro-Deoadvocaat, waardoor het budget ook evenredig
toeneemt. In 2012 kostte het systeem 78 miljoen euro aan de
Belgische overheid. Dat is een verdrievoudiging ten opzichte van
begin jaren 90. Echter, er is ook een stijging van het aantal dossiers.
Zo onlogisch is het niet.
Alleen met een hervorming van het pro-Deosysteem kan op lange
termijn de filosofie van het systeem behouden blijven, met name
rechtsbijstand geven, een basisrecht, aan mensen die de financiële
mogelijkheden niet hebben en tegelijkertijd zorgen voor een billijke
vergoeding voor de advocaten die de prestaties leveren. Ik ga uit van
de stelling dat wie correct werkt ook die billijke vergoeding moet
krijgen. Wel dienen wij, zoals bij elke bevolkingsgroep, door goede
controlesystemen de misbruiken aan te pakken. Er bestaan nu al
controlesystemen. Wij moeten alleen kijken op welke manier wij die
nog kunnen verbeteren.
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lier? Quels contrôles sont effectués en la matière à l'heure actuelle? Quel est le coût économique et
social de ces abus? Quand
pouvons-nous espérer que des
mesures soient prises?
02.02
Annemie Turtelboom,
ministre: Dans le cadre de la
législation actuelle, les barreaux
contrôlent l'efficacité et la qualité
des prestations fournies avant
d'attribuer des points. Le bureau
d'aide juridique doit approuver
toute désignation pro deo.
Des contrôles croisés sont menés
en
deuxième
instance.
Ils
consistent à faire contrôler un
bureau d'aide juridique d'un rôle
linguistique par un bureau de
l'autre rôle linguistique.
Le protocole d'accord du 12 janvier 2012 a instauré une procédure
de contrôle stricte. Celle-ci permet
au ministre de faire procéder à des
contrôles complémentaires sur la
base des rapports. Les contrôles
portent sur l'efficacité des prestations des avocats qui doivent
joindre certaines pièces justificatives lors de la demande d'attribution de points. La sanction peut
consister à refuser l'attribution de
points ou à en diminuer le nombre.
Pour les prestations en 20112012, l'ordre francophone (OBFG)
a vérifié 170 dossiers en matière
de droit des étrangers et l'Orde
van Vlaamse Balies (OVB) en a
vérifié 187. Je ne puis pas déduire
des données dont je dispose le
nombre de dossiers dans lesquels
une correction a été apportée.
Les deux ordres constatent que
les mécanismes de contrôle doivent être renforcés et qu'une
réforme est nécessaire si l'on veut
maintenir le système pro deo.
Le nombre de dossiers pour
lesquels il a été fait appel à un
avocat pro deo a doublé en dix
ans. En 2012, le système a coûté
78 millions d'euros à l'État belge,
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In het kader van de hervorming zal, als een van de mogelijkheden,
bekeken worden hoe de controlemogelijkheden op de gevolgde
procedures kunnen worden versterkt en uitgebreid. Ook de uitbreiding
van de sanctiemogelijkheden – op dit ogenblik het al dan niet
schrappen van de rol – in geval van misbruik zal worden bekeken.
Naast de tuchtmaatregelen zal het gaan om maatregelen van
schorsing of weglating van de lijst van advocaten die pro Deo kunnen
optreden.
De hervormingsvoorstellen voor de controle zijn bij ons, op de
beleidscel, klaar voor een beslissing. Die zal ten laatste genomen
worden bij de budgetcontrole, die over een paar weken aangevat
wordt, maar misschien zal er tegen eind volgende week al een
politieke beslissing zijn.
Ik kan u nog verwijzen – ik kan u dit eventueel bezorgen – naar het
rapport van het NICC, waarin een aantal voorstellen tot hervorming
werden aangereikt. Er werd ook een vergelijking in gemaakt met
andere landen. Ik stel voor het rapport via het secretariaat aan de
commissieleden te bezorgen, maar ik vermoed dat ik het ooit al heb
toegezonden. Ik zal dat zeker nog eens doen, want het bevat
interessante lectuur.

c'est-à-dire trois fois plus qu'au
début des années 90.
Bénéficier
d’une
assistance
judiciaire est un droit de base
mais, en contrepartie, les avocats
qui fournissent cette assistance
doivent recevoir une rémunération
équitable. Toute personne qui
fournit des prestations correctes
doit percevoir une juste rémunération. Nous devons améliorer les
systèmes de contrôle existants.
Dans le cadre de la réforme, nous
étudierons comment renforcer les
systèmes de contrôle et élargir les
possibilités de sanction. Outre les
mesures disciplinaires, on pourrait
instaurer une suspension ou une
radiation de la liste des avocats
pro deo.
Les propositions de réforme sont
prêtes et n’attendent plus qu’une
décision. Celle-ci sera prise au
plus tard lors du contrôle budgétaire qui débutera dans quelques
semaines. Il est néanmoins
possible qu’une décision politique
intervienne déjà pour la fin de la
semaine prochaine.
Le rapport de l’INCC contient
plusieurs propositions de réforme,
ainsi qu’une comparaison avec les
systèmes en vigueur dans d’autres
pays.

02.03 Karin Temmerman (sp.a): Mevrouw de minister, het zou nuttig
zijn ons dat rapport te bezorgen. Misschien hebben wij het ooit al
gekregen, maar ik heb het in ieder geval niet in mijn bezit.
Het zou ook goed zijn niet te lang te wachten. U zegt dat er eind
volgende week misschien al een voorstel komt. Ook daarvoor wil ik u
danken.

02.03 Karin Temmerman (sp.a):
Nous fournir ce rapport pourrait
s’avérer utile. Je me réjouis qu’une
proposition soit déjà prête et je
l’attends avec impatience.

Het is heel belangrijk dat wij het pro-Deosysteem behouden, want het
is een voorwaarde om een volledig onafhankelijke rechtsgang te
kunnen garanderen, ook voor wie die niet kan betalen.
De controle moet worden uitgebreid. Daarvan ben ik absoluut
voorstander. De sancties moeten worden gediversifieerd. Dat is ook
zeer goed. Ik wacht met spanning op het voorstel dat u zult indienen.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
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