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Gerechtelijk BHV: triomf voor de Franstaligen over de hele lijn 

Het zogenaamde splitsingsakkoord inzake het gerechtelijk arrondissement Brussel is een 

triomf geworden voor de Franstaligen over de gehele lijn. Voor de Nederlandstalige 

rechtsonderhorige in Brussel én Halle-Vilvoorde dreigt het resultaat uit te draaien op een ware 

ramp. De Vlaamse onderhandelaars beschikten overduidelijk niet over de nodige 

dossierkennis en hebben zich op een uiterst verregaande wijze laten rollen.   

1.Huidige situatie 

Voor een goed begrip moet men uiteraard zicht hebben op de huidige situatie van het 

gerechtelijk arrondissement. De rechtbank en het parket van Brussel-Halle-Vilvoorde zijn 

weliswaar tweetalig, maar toch wordt in de belangrijke Wet op het Taalgebruik in 

Gerechtszaken (1935) in grote mate rekening gehouden met het eentalig karakter van Halle-

Vilvoorde.  

Het arrondissement wordt opgedeeld in een gebied intra muros (Brussel-19), dat beschouwd 

wordt als tweetalig en een gebied extra muros (de 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde) dat 

behandeld wordt als eentalig gebied. Wel is er een beperkte uitzondering wat betreft de 

faciliteitengemeenten. De vredegerechten kunnen er Franstalige vonnissen vellen, waartegen 

bij een Franstalige rechter beroep kan worden aangetekend. Voor het overige gebeuren 

dagvaardingen in Halle-Vilvoorde steeds in het Nederlands en de procedure wordt in principe 

in het Nederlands gevoerd. 

Daar kan vandaag reeds, net zoals in heel het land, van worden afgeweken, maar dan moet dat 

door beide partijen aan de rechter gevraagd worden bij het begin van de procedure. Die 

verzendt het dossier dan naar een andere kamer van de Brusselse rechtbank. Elders in 

Vlaanderen of Wallonië wordt het dossier dan doorgestuurd naar een anderstalige rechtbank 

over de taalgrens. Van deze regeling wordt niet zo vaak gebruik gemaakt, want de advocaten 

raden ze vanzelfsprekend af; meestal verliezen ze dan immers hun cliënt.  

Sinds de splitsing van de Brusselse balie in 1985 wordt de eentaligheid van Halle-Vilvoorde 

ook gerespecteerd door de advocaten. Artikel 430 van het gerechtelijk wetboek bepaalt zeer 

duidelijk dat enkel de advocaten van de Nederlandse Orde (bedoeld wordt de orde van 

Nederlandstalige advocaten) hun kantoor kunnen hebben in het administratief arrondissement 

Halle-Vilvoorde. Franstalige advocaten dienen hun kantoor te houden binnen de grenzen van 

Brussel-19.  

Toch is de huidige situatie niet bevredigend om velerlei redenen. De rechtbanken zijn 

onoverzichtelijk groot en moeten rekening houden met verschillende wetgevingen (Vlaams 

Gewest en Gemeenschap, Brussels Gewest…), ook op strafrechtelijk en fiscaal vlak. Het 

klassieke probleem van de gerechtelijke achterstand is in Brussel mede hierdoor, maar ook ten 

gevolge van slecht beheer, bijzonder groot.                                             

Bovendien zijn er belangrijke tweetaligheidsvereisten, wat niet onlogisch is in een tweetalige 

rechtbank. Zo moet twee derde van alle magistraten binnen de rechtbanken (eerste aanleg, 

arbeidsrechtbank, koophandel) en het parket het bewijs leveren van de kennis van de tweede 

taal. In de praktijk zijn het vooral de Vlamingen die de tweetaligen aanbrengen. Ondanks een 



belangrijke versoepeling van de taalexamens slaagt men er steeds moeilijker in om tweetalige 

magistraten te vinden. Dit werd een tiental jaar geleden omzeild door Justitieminister 

Verwilghen via de uitbreiding van het aantal “toegevoegde magistraten”, voor wie helemaal 

geen taalvereisten gelden. Hij kwam hiermee royaal tegemoet aan de Franstalige eisen. 

Minstens had men dit moeten compenseren met de invoering van een passieve basiskennis 

van de andere taal voor alle nieuwe magistraten, zodat men in staat zou zijn de vonnissen van 

de eigen rechtbank te lezen. 

Wat het parket betreft, is men het er al lang over eens dat BHV een veel te grootschalig en 

verscheiden gebied is (grootstedelijk versus landelijk) om efficiënt te kunnen beheren. Een 

parket leiden van meer dan 100 magistraten in zo’n complex gebied is een haast 

onuitvoerbare opdracht.  

 

2. Drie wetsvoorstellen 

Om de huidige situatie te veranderen, werden er drie wetsvoorstellen ingediend: het voorstel 

Maingain-Bacquelaine (FDF-MR), het Voorstel Vandenberghe (CD&V) en het voorstel 

Laeremans (Vlaams Belang).  

2.1 Laeremans Het meest recente is dat van ondergetekende, dat werd voorgesteld op 2 

december 2010 en een volledige (verticale) splitsing organiseert van zowel het parket als de 

rechtbanken. In ons voorstel wordt een eigen parket opgericht en aparte Nederlandstalige 

rechtbanken voor Halle-Vilvoorde (met behoud van de faciliteiten in de Zes en dus een aantal 

tweetalige magistraten) en daarnaast een tweetalig parket in Brussel en gesplitste, eentalige 

Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken in Brussel. Tegelijk wordt in ons voorstel ook 

het hof van beroep opgesplitst: we stellen een tweetalig hof van beroep voor dat bevoegd is 

voor Brussel-19 en een nieuw, Nederlandstalig hof van beroep in Leuven, dat bevoegd is voor 

Vlaams-Brabant en Limburg. Het aantal rechtsonderhorigen zou ongeveer even groot zijn als 

dat van het verkleinde beroepshof van Antwerpen.  

Ons wetsvoorstel was vooral een reactie op de voorstellen van de Atomiumwerkgroep, die het 

gerechtelijk landschap wou omvormen tot een zeer vreemde structuur: de rechtbanken van 

eerste aanleg en de parketten zouden georganiseerd worden per provincie en de arbeids- en 

handelsrechtbanken volgens het grondgebied van het hof van beroep. Dit zou betekenen dat 

de eentalig Nederlandstalige arbeids- en handelsrechtbanken van Leuven zouden toegevoegd 

worden aan de tweetalige Brusselse rechtbanken. Een achteruitgang van formaat!  

Met ons voorstel hebben we aangetoond dat het perfect mogelijk is om een werkbaar 

alternatief te creëren voor Halle-Vilvoorde en levensvatbare Nederlandstalige rechtbanken in 

Brussel, die een gezonde concurrentie kunnen aangaan met de Franstalige rechtbanken. De 

Franstalige rechtbanken werden hierbij niet benadeeld qua aantal magistraten vergeleken met 

de huidige situatie. Bovendien behield Brussel 90% van de magistraten, terwijl zijn 

rechtsgebied toch met 36% zou inkrimpen. Een billijke en realistische regeling, o.a. gelet op 

de hogere werkdruk en de hogere criminaliteit in Brussel. In totaal zou de creatie van deze 

nieuwe rechtbanken en het bijkomende beroepshof een toename vergen van een 15-tal 

magistraten.  



2.2 Vandenberghe Het wetsvoorstel Vandenberghe (dat ook naar voor werd geschoven als 

model in de nota-De Wever) is gebaseerd op de splitsing van de Brusselse balie: de tweetalige 

rechtbanken worden opgedeeld in een Nederlandstalige rechtbank die bevoegd is voor Brussel 

en Halle-Vilvoorde en een Franstalige rechtbank die bevoegd is voor Brussel (en waarnaar 

uiteraard ook Franstalige strafzaken uit Halle-Vilvoorde kunnen overgeheveld worden). 

Vandaar dat wordt gesproken van een asymmetrische of horizontale splitsing. 

Het parket wordt verticaal gesplitst in een Nederlandstalig parket voor Halle-Vilvoorde en een 

tweetalig voor Brussel. Zeer merkwaardig en onaanvaardbaar in dit voorstel is dat de 

rechtsvordering voor Nederlandstalige Brusselaars zou worden uitgevoerd door het parket van 

Halle-Vilvoorde. Op die manier zou het Brussels parket niet volwaardig ten dienste staan van 

de Brusselse Nederlandstaligen, die daardoor een soort tweederangsburgers zouden worden.  

Een van de belangrijkste argumenten van Vandenberghe tegen een verticale splitsing is dat op 

deze wijze de Vlaamse aanwezigheid in Brussel wordt verzwakt. Dit argument overtuigt maar 

ten dele. De Nederlandse Orde telde in december 2010 2.481 advocaten, waarvan er liefst 

1.912 kantoor hielden in Brussel en slechts 569 in Halle-Vilvoorde. Er is geen enkele reden 

waarom dit plots zou veranderen bij een splitsing van de rechtbank. Met 1.912  advocaten 

blijft de Nederlandstalige Brusselse balie nog steeds groter dan de Antwerpse (1.836 

advocaten).    

Daar tegenover staat dat een handhaving van het gerechtelijke arrondissement verhindert dat 

er op termijn een op provinciale basis georganiseerde rechtbank zou komen in Vlaams-

Brabant. Bovendien wordt verhinderd dat Vlaanderen op termijn autonoom zou kunnen 

worden op vlak van Justitie over het grondgebied van het hele gewest. Halle-Vilvoorde blijft 

in dat geval een aanhangsel van Brussel.  

2.3 Maingain Het wetsvoorstel van FDF’er Maingain en zijn liberale fractievoorzitter 

Bacquelaine behoudt het unitaire parket (weliswaar met een functionele tweedeling) en deelt 

de rechtbanken op (men spreekt over “le dédoublement”) in eentalige rechtbanken, die 

beiden op volstrekt gelijke wijze bevoegd zijn voor zowel Brussel als Halle-Vilvoorde. De 

tweetaligheidsvereisten voor de magistraten worden daarbij volledig afgeschaft. Deze 

“dédoublement” zou een gigantische uitbreiding betekenen van de faciliteiten in 

gerechtszaken en de eentaligheid van Halle-Vilvoorde helemaal op de helling zetten.  

In het voorstel wordt niet gevraagd om de procedure voor de taalwijziging te 

vergemakkelijken; ze wordt enkel op een analoge wijze gebracht als bij de andere 

rechtbanken. Het wetsvoorstel van de FDF-voorzitter is overigens erg summier. Er wordt over 

taalkaders niet gesproken. Een toename van het aantal Franstalige magistraten wordt niet 

geëist. 

 

3. Het akkoord van 4 oktober 

3.1 Geïnfecteerd parket  

Het enige positieve punt van het akkoord is dat er een apart parket wordt opgericht voor 

Halle-Vilvoorde, zodat er een veiligheidsbeleid kan ontwikkeld worden dat op maat van de 

streek geschreven is. Maar dit nieuwe parket wordt meteen geïnfecteerd met vijf Franstalige 



parketmagistraten. Dit is buiten proportie en druist volkomen in tegen het 

territorialiteitsbeginsel. Zelfs in faciliteitengemeenten wordt vandaag geen Franstalig 

personeel benoemd, maar enkel mensen met een Nederlandstalig diploma, die in een aantal 

gevallen het bewijs moeten leveren van de kennis van het Frans. Gezien de 

faciliteitenproblematiek zou het inderdaad niet onlogisch geweest zijn dat men in het parket 

van Halle-Vilvoorde een aantal Vlamingen met taalbewijs zou in dienst genomen hebben.  

Maar met de inschakeling van Franstalige magistraten gaat men veel verder. Niet alleen 

getuigt dit van ontzettend wantrouwen tegenover de Nederlandstalige parketmagistraten, 

bovendien zitten die Franstaligen daar met een heel uitdrukkelijke opdracht: zoveel mogelijk 

zaken uit Halle-Vilvoorde onttrekken aan Nederlandstalige rechters, zelfs al wonen de 

daders in Halle-Vilvoorde, is het strafdossier grotendeels Nederlandstalig en zijn ook de 

slachtoffers Nederlandstalig. Ook vreemdelingen die een mondje Frans kunnen, zullen via 

deze parketmagistraten een Franstalige procedure aangepraat krijgen; de veel mildere aanpak 

aan Franstalige kant zal daarbij een handig overtuigingsmiddel zijn. Vandaag is het uiteraard 

ook al zo dat de verdachte in principe de taalwijziging kan vragen, maar door de creatie van 

een apart parket zouden de misbruiken eindelijk kunnen tegengegaan worden. Met die vijf 

Franstalige parketmagistraten zullen de misbruiken integendeel nog toenemen.   

 

3.2 Opdeling rechtbank volgens model-Maingain 

Ronduit rampzalig is dat voor de rechtbanken gewerkt wordt met het model-Maingain en niet 

met het model Vandenberghe: er komt dus geen splitsing, maar een ontdubbeling in twee 

eentalige rechtbanken, die gelijkelijk bevoegd zijn voor heel BHV. Het enige verschil is dat 

voor burgerlijke zaken uit Halle-Vilvoorde eerst voor de Nederlandstalige rechtbank moet 

gedagvaard worden, maar dat is geen probleem voor de Franstalige onderhandelaars: een 

gezamenlijke vraag tot taalwijziging wordt herleid tot een formaliteit (via brief of zelfs via e-

post), een regeling die meteen ook voor het hele land zal gelden.  

Vandaag is de Nederlandstalige behandeling van zaken uit Halle-Vilvoorde de regel en de 

vraag naar taalwijziging de uitzondering, maar dit verandert in de praktijk helemaal: 

1. Via de zonet vermelde vereenvoudigde procedure: vandaag moet men via de rechter 

verschijnen, die over een zekere appreciatiemarge beschikt en kan nagaan of beide 

partijen echt instemmen met een taalwijziging; advocaten raden zo’n wijziging 

meestal af;  

2. Een vrijwillige verschijning van partijen uit Halle-Vilvoorde zal voortaan meteen voor 

een Franstalige rechtbank kunnen, zelfs al is bijvoorbeeld het onroerend goed 

waarover de discussie gaat gelegen buiten Brussel; 

3. Een gedaagde uit een faciliteitengemeente zal veel gemakkelijker kunnen eisen dat een 

geschil verzonden wordt naar een Franstalige rechtbank. De appreciatiemarge van de 

rechter wordt bijna tot nul herleid. Er wordt bovendien gevraagd aan de Commissie 

voor de modernisering van het gerecht om na te gaan hoe deze maatregel kan worden 

uitgebreid naar heel het land (La Libre Belgique, 5 oktober). 

De Franstalige kranten concluderen hieruit, en blijkbaar is dit ook uitdrukkelijk zo 

overeengekomen, dat de Franstalige rechtbank ten volle bevoegd wordt voor Halle-Vilvoorde, 

gelijkwaardig met de Nederlandstalige rechtbank. Dit betekent een regelrechte dijkbreuk. 



De juridische verfransing van heel Halle-Vilvoorde wordt hiermee op gang gebracht. 

Alles wijst er op dat ook de balie zal volgen en dat Franstalige advocaten binnenkort massaal 

kantoren zullen openen in Vlaams-Brabant.  

 

3.3 Kaders rechtbanken drastisch aangepast in voordeel Franstaligen 

Tot op heden was een minimale aanwezigheid verzekerd van  één derde (33%) 

Nederlandstalige magistraten in de drie Brusselse rechtbanken, het parket en het 

arbeidsauditoraat. Het BHV-bis-akkoord houdt in dat er daar slechts 20% van overblijft, met 

uitzondering van de rechtbank van koophandel, waar 40% Nederlandstalige magistraten 

zouden overblijven. Dit betekent een extreme achteruitgang van het aantal 

Nederlandstalige magistraten, zonder dat daar een ernstige objectieve reden voor is.  

We hebben de concrete gevolgen hiervan berekend voor de verschillende rechtbanken.  

Het gros van de dossiers bij de rechtbank van eerste aanleg zijn burgerlijke dossiers (ruim 

30.000 in 2010). Daarvan bedroeg het aantal Nederlandstalige dossiers 32,7%. Het aantal 

vonnissen in strafzaken bedroeg 8.389, waarvan 26,3% Nederlandstalig. In deze 

omstandigheden is er geen enkele reden om aan de huidige norm van minimaal één derde 

Nederlandstalige magistraten te raken. En zeker niet om dit percentage te verminderen tot 

amper 20%. Van de 35 vaste Nederlandstalige magistraten zouden er amper 21 overblijven (-

14). Het aantal Franstalig rechters zou oplopen van 70 naar 84. Dit betekent dat de Franstalige 

rechtbank vier keer groter zou worden dan de Nederlandstalige, terwijl ze slechts tweemaal 

zoveel dossiers heeft. 

Wanneer dit gebeurt, betekent dit dat de Vlaamse dossiers in de toekomst trager zullen 

behandeld worden dan de Franstalige, waardoor de Nederlandstalige rechtbank veel 

minder concurrentieel wordt dan de Franstalige. De Franstalige rechtbank zal hierdoor in 

staat gesteld worden om veel bijkomende zaken uit Halle-Vilvoorde naar zich toe te trekken, 

waardoor de verfransing extra in de hand gewerkt wordt.  

Een 20/80-regel bij het Brussels parket zou voor ons wel door de beugel kunnen, vermits de 

bevoegdheid daarvan beperkt wordt tot Brussel-19. Al hadden we daar liever een verhouding 

25/75 gezien. Maar door de aanwezigheid van 5 Franstalige magistraten op een vast kader van 

18 bij het parket van Halle-Vilvoorde worden ook hier de verhoudingen scheefgetrokken, 

zodat er wellicht drie Nederlandstalige parketmagistraten moeten sneuvelen (van 31 naar 28 

Nederlandstalige parketmagistraten en van 61 naar 64 Franstalige). 

Een gelijkaardige evolutie zie we bij de arbeidsrechtbanken en het auditoraat, waar in totaal 

7 Vlaamse plaatsen verdwijnen (vier arbeidsrechters en drie auditeurs). Ook daar is een 

reductie naar 20% totaal onaanvaardbaar, vermits het aantal Nederlandstalige dossiers 27% 

bedraagt. 

Bij de rechtbank van koophandel is er een beperkte achteruitgang van 1 magistraat, maar ook 

voor deze wijziging is er geen enkele objectieve reden: het percentage Nederlandstalige 

magistraten (44%) stemt er vandaag overeen met het percentage Nederlandstalige dossiers 

(45%). Er is geen enkele reden om de Vlaamse magistraten terug te brengen naar 40%.  



In totaal zouden er maar liefst 25 plaatsen van Nederlandstalige magistraten op de schop 

gaan en wordt het Franstalig kader met evenveel eenheden uitgebreid. Bij deze berekening 

werd enkel rekening gehouden met de vaste kaders. Bij de meeste rechtbanken en parketten 

zijn er actueel ook nog een reeks toegevoegde magistraten. Ook daar zal de 80/20-verhouding 

op toegepast worden, wat tot een bijkomende terugval aan Vlaamse kant zal leiden. Pas over 

drie jaar zou er een werklastmeting gehouden worden waarna de kaders opnieuw kunnen 

worden aangepast. Een absurd lange periode, zeker als men weet dat er vandaag al voldoende 

cijfergegevens bestaan. 

In een interview in De Standaard van 7 oktober verdedigt de (Franstalige) voorzitter Luc 

Hennart van de rechtbank van eerste aanleg deze 20/80-verhouding, met als argument dat de 

achterstand aan Franstalige kant veel hoger is opgelopen. Dit is een drogreden. Het is niet 

omdat de Franstalige advocaten uitgebreider en trager pleiten, dat de Vlamingen daarvoor 

moeten boeten. Een achterstand kan  desnoods weggewerkt worden met magistraten buiten 

kader, maar niet door de vaste kaders zwaar in het Vlaamse nadeel aan te passen. 

Het is overduidelijk dat de Vlaamse onderhandelaars dit belangrijke dossier niet op een 

ernstige wijze hebben voorbereid en niet met enige dossierkennis aan tafel zaten. De vier 

jonge Vlaamse broekjes hebben zich laten platwalsen door dragonders à la Onkelinx en 

Milquet, die het dossier uiteraard wel beheersten. De dupe van deze dramatische historie is de 

Vlaamse rechtsonderhorige in Brussel en Halle-Vilvoorde, die in de toekomst veel langer dan 

vandaag op een gerechtelijke uitspraak zal moeten wachten. We roepen de juridische wereld 

dan ook op om in het verzet te gaan tegen het BHV-bis-akkoord.  

Wij kunnen er nog steeds niet bij hoe de Vlaamse onderhandelaars het in hun hoofd haalden 

om akkoord te gaan met de arbitraire verdeelsleutel van 80/20 (voor heel Brussel-Halle-

Vilvoorde!) terwijl die cijfers voor geen enkele rechtbank overeenstemmen met de realiteit. 

 

3.4. Blokkering van Justitie op federaal niveau 

Door de sterk versoepelde aanvraagprocedure tot taalwijziging in heel het land, wordt Justitie 

meer dan ooit geblokkeerd op federaal niveau. Door deze regeling zal het veel moeilijker 

worden om te evolueren naar een Vlaamse Justitie, met eigen rechtsregels en een eigen 

strafprocedure. Overal in Vlaanderen zullen Franstaligen immers claimen dat ze “recht” 

hebben op een Franstalige rechtbank en bijgevolg op de toepassing van federaal recht en 

federale procedures. Iedere evolutie naar een eigen Vlaamse Justitie wordt daarmee 

gefnuikt. Jaren geleden riep oud-CD&V-voorzitter Marc van Peel dat de splitsing van Justitie 

dringender was dan die van BHV. Vandaag wordt het gerechtelijk arrondissement BHV 

grondwettelijk gebetonneerd en is de splitsing van Justitie verder weg dan ooit. 

Zodra men inderdaad overgaat tot de grondwettelijke betonnering van de zogenaamde 

gerechtelijke rechten van de Franstaligen in Vlaanderen, zal het de facto onmogelijk zijn om 

binnen de Belgische context ooit nog een echte splitsing van Justitie door te drukken.   

 

Bart Laeremans 



Rechtbank eerste aanleg 

Burgerlijke zaken 2010 

N  9.885   32,74% 

F 20.308  67,26% 

T 30.193  100% 

Strafrechtelijke vonnissen 2010  

N 2.209  26,33% 

F 6.180  73,67% 

T 8.389  100% 

 

Aantal vaste zetelende magistraten 

 2010  Na BHV-bis  Verschil 

N 35  21   -14 

F 70  84   + 14 

T 105  105 

Aantal parketmagistraten 

 2010  Na BHV-bis  Verschil 

N 31  28 (15B, 13 HV) -3 

F 61  64 (59B, 5 HV)  +3 

T 92  92 

 

Arbeidsrechtbank  

Aantal zaken 2010 

N  5.827  26,79% 

F 15.923  73,21% 

T 21.750  100% 



 

Aantal vaste magistraten arbeidsrechtbank 

2010  Na BHV-bis  Verschil 

N 9  5   -4 

F 17  21   + 4 

T 26  26 

 

Aantal magistraten auditoraat 

 2010  Na BHV-bis  Verschil 

N 7  4   -3 

F 12  15   +3 

T 19  19 

 

Rechtbank van koophandel 

Aantal zaken 2010 

N 8.628  45% 

F 7.059   55% 

T 15.687  100% 

 

Aantal magistraten koophandel 

2010  Na BHV-bis  Verschil 

N 11  10   -1 

F 14  15   + 1 

T 25  25 

 

Verlies Vlaamse magistraten (enkel vaste kaders):  14 + 3 + 4 + 3 + 1 = 25 


