Jura & you
Quotebook
#Jura20jaar

Jura bestaat 20 jaar. Om dat te vieren, openden we een digitaal gastenboek voor onze Jura-klanten. Hier konden
ze terecht met hun leuke, bijzondere, grappige, Jura-ervaringen.
De respons was enorm. Vele juristen dienden een quote in: van studenten Rechten tot magistraten, advocaten en
bedrijfsjuristen. Werkelijk elke jurist had een mooie mening over Jura. De inzendingen gingen van getuigenissen,
poëtische ontboezemingen, anektdotes, grappige ervaringen, tot warme blijken van dankbaarheid en erkenning.
Wij bundelen in dit quotebook de meest bijzondere inzendingen.
Veel leesplezier!
Het Jura team
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Jura, that’s one small step for jurisdiction,
Met Jura

scheren we hoge toppen,
blijven we door

but one giant leap for a lawyer.
Kurt Vanlerberghe
Advocaat, Advocatenkantoor Vanlerberghe

de bomen het (JURIDISCHE) BOS zien
en kunnen we bergen verzetten.
M.T.
Jurist, Gemeente Overijse

JURA zorgt vaak voor lichtpuntjes in de duisternis:
JURA vindt altijd wel ergens een uitspraak/rechtsleer in jouw voordeel!
Charlotte Maurissen
Advocaat, Advox Advocaten

Jura:

Jouw Uitkijk op een Rake Analyse
Sophie Van Campenhout
Bedrijfsjurist, Orde van architecten Vlaamse Raad

Niets dat de generaties op een advocatenkantoor beter definieert dan diegenen die zich
het pre-Jura-tijdperk herinneren en diegenen die zich dat zelfs niet kunnen inbeelden.
C.B.
Advocaat, Schoups

Kennis is macht,
maar kennis delen
is kracht.
Dankbaar voor de vele artikelen
die door de collega’s werden gemaakt
en worden gedeeld via Jura.
Valérie Stragier
Advocaat, Vy-Us advocaten

Jura
Jura is een topzoekmachine en een betrouwbare gids
op de soms glibberige paden van de justitiejungle

waar moedige juristen zich elke dag weer een weg
door moeten banen. Jura is een bliksemsnel kompas,
een onmisbaar Zwitsers zakmes en een robuust
gebouwde gereedschapskoffer die van elke jurist
een vakman maakt!
Hans Van Espen
Parket Leuven

is voor mij de cappuccino tijdens de ochtendlijke uren,
de espresso die mij door de namiddag sleurt
en de Irish coffee die de werkdag in schoonheid afsluit.
Hannes Casier
Advocaat, Argo Law

Een alom gekend gezegde bij juristen:

Da Jurae factum,
dabit tibi ius
“Geef Jura de feiten,

Kort en bondig:
Jura is mijn bibliotheek die ik altijd
en overal kan raadplegen en die mij bij
het opstellen van vonnissen buitenmate
dienstig is. Het is mijn dagelijks,
werkinstrument waar
ik niet meer zonder kan.
Jura is zoals de wijn van de Jura,
stevig en lang meegaand.

dan zal hij jou het recht geven”.
Isaura De Cleen
Advocaat, Isaura De Cleen

Patrick Tailly
Familierechter Veurne, FOD Justitie

Als alle andere databanken het
laten afweten dan komt Jura
met de oplossing …
Een goed geïnformeerde
advocaat is er twee waard.
Ilse Renders
Advocaat, Everest-Law

Jura

brengt je altijd
bij het RECHTe eind!
Ilse De Schryver
Advocaat, Advocaat De Schryver

Jura

is zoals de koffiebonen
in een koffiemachine:
noodzakelijk en van de beste kwaliteit!
An Van den Stockt
Advocaat, Haviland Intercommunale IGSV

Van Grieks filosoof Socrates leerde ik
dat al wat ik weet, is dat ik niets weet.
De geschiedenis leert ons dat Socrates
geen uitleg verschafte aan het publiek,
maar steeds op zoek ging naar
wijsheid en inzicht. Daarom stelde hij
voortdurend vragen aan de mensen
met wie hij sprak. Net zoals Socrates,
ben ik ook op zoek naar wijsheid en
inzicht. Daarom stel ik voortdurend
vragen en Jura geeft antwoorden.
Ciara Van Kempen
Advocaat, GSJ

Juridische informatie met de puntjes op de i.
Uren rondsnuffelen op de website via de overzichtelijke tabs.
Recente wetswijzigingen steeds onmiddellijk terug te vinden.
Altijd weer mijn eerste keuze om research te doen.
Jura is onlosmakelijk verbonden met de VRG-codexen die centraal staan
in mijn studentenloopbaan. Nu ik in mijn laatste jaar zit, gebruik ik Jura bijna dagelijks
om onderzoek te doen voor mijn eindwerk. De zoekfuncties zijn vlot te hanteren
waardoor ik steeds snel kan doorwerken. Jura staat letterlijk
en figuurlijk bovenaan bij mijn favoriete databases!
M.D.S.
Student

JURA is het aroma van de advocaat!
Dirk Van Belle
Advocaat, Van Belle Fiscale Advocaten

Op deze koude winterdag is het gewoon machtig hartverwarmend om
rechtspraak te kunnen citeren over iets waar je zelf niets van weet.
Dirk Maekelberghe
Gerechtsdeurwaarder, Gerechtsdeurwaarderskantoor Verdes

Jura
vult de gaatjes, die soms moeilijk te dichten zijn.
Janne Poets
Advocaat, ConSenso Advocaten

Het Jura-tijdperk. Belangrijk vroeger en nu.
G.F.
Notariskantoor Tom en Jan Coppens

Jura en Jura liggen mede aan de basis van het
behalen van mijn diploma rechten.
Jura en Jura zorgden ervoor dat ik ben blijven vechten.
Jura zorgde ervoor dat ik wakker bleef,
Jura zorgde ervoor dat ik besefte dat ik voor het recht leef.
Zonder Jura was er nu een jurist minder,
Dankzij Jura werd ik steeds welgezinder.

De ideale partner voor juridische geschillen!
Karel Verbestel
Advocaat, Rasschaert Advocaten

Dankjewel Jura,
Op jou, H(oe)(u)ra
Camille Meyhui

Als je het niet meteen vindt op

Jura, zijn er maar twee opties:

Jura is mijn beste vriendin op kantoor.
Elke dag staat ze weer voor me klaar.
Lindsay Dedrie
Advocaat, Rasschaert Advocaten

de Jura-trefwoorden beter gebruiken of wachten op nieuwe rechtspraak …
J.V.
Advocaat, J.V. Kantoor

Voor magistraten het enige (bijzonder gesmaakte)
‘extralegale’ voordeel.
Maud Mampay
Rechtbank eerste aanleg Antwerpen

Juralex sedlex.
Dominique Vanhaelewyn
Advocaat, GD&A Advocaten

Wanneer ik het even niet meer weet …
staat Jura steeds voor mij gereed!
Leslie Roelants

Zoek je de speld in de hooiberg,
zoek dan in Jura!
Inge Verschaeren
Politiezone Antwerpen

Wat zouden we toch zijn zonder onze favoriete database
Als een wandeling in het park zonder koolmees
Bij jullie zit elk juridisch artikel en relevante uitspraak
Zonder loopt heel deze business spaak
We zijn jullie dankbaar, dag en nacht
Dankzij jullie, juristen aan de macht
Daarom de beste wensen van hier tot in Bujumbura
Een gelukkige 20ste verjaardag, lieve Jura

Thomas Baetens
Advocaat, Van Innis & Delarue

Zoeken

Jura

is een zeer overzichtelijke databank,
die heel veel informatie bevat en

Het is zoals sommige boekhandels,
u vindt er meer dan u zoekt.
Geert Hullebroeck
Bedrijfsjurist, Vivium

vlug en vlot kan worden geraadpleegd.
Jura is voor mij al heel nuttig geweest

De gebruiksvriendelijkheid

en levert mij vooral veel tijdwinst op.

(en dan i.h.b. de ‘trefwoorden’ na een zoekopdracht)

Peter Ghijs

van JURA is een groot pluspunt,

het was dit al tijdens de opleiding,
maar het is dit zeker tijdens de advocatuur.
G.R.

Mijn vaste partner voor opzoekwerk.
Kernwoorden: overzichtelijk, uitgebreid en functioneel!
Luc Jong
Bedrijfsjurist, Monard Law

Gemakkelijk te raadplegen databank die al snel
een antwoord geeft op al dan niet complexe vragen.
Danielle Lievens

Als eenmanskantoor is het niet altijd evident
om alle relevante rechtspraak en rechtsleer
op te volgen. Dankzij Jura kan je op een
eenvoudige en snelle manier de meest
relevante rechtspraak en rechtsleer
raadplegen met enkele muisklikken.
Wim Dom
Advocaat

Jura

is werkelijk onmisbaar in mijn dagelijkse
advocatenpraktijk. Wetgeving, rechtspraak
en rechtsleer, in één muisklik staat het klaar.
Weg urenlange opzoekingen in de bib,
weg elk jaar nieuwe wetboeken. Alles digitaal.
Bespaart tijd en ruimte. Super.

Na zeer lang zoeken in rechtspraak en
rechtsleer, zowel in papieren versies als
online, de ‘perfecte’ rechtspraak vinden,
waarmee ik mijn zaak kon staven
(en naderhand winnen).
Astrid Cooreman
Advocaat, Adlex Advocaten

D.N.
Advocaat

Jur(ec)a!

Praktische site,
handige zoekresultaten,
overzichtelijk.
Sara De Moor
Advocaat, Loyens & Loeff

Snelle opzoekingen in rechtspraak en
rechtsleer die de conclusies
en adviezen nét die extra kwaliteit geven.
Het is een verdienste
dat ik mijn kantoor heb ‘gejuradiseerd’.
Ward Van Uytsel
Advocaat, Adv. Ward Van Uytsel

Met Jura vind je makkelijk de
rechtspraak en rechtsleer
die je nodig hebt!
Mijn eerste
“go to”- zoekmachine voor
juridische zaken.
Margaux Van Hooydonk,
Advocaat, Advox Advocaten

Jura is zowat de Siri van de iPhone voor elke jurist, want met een eenvoudige klik,

leidt ze je naar de informatie die je zoekt. Zoals anderen bij hun dagelijks werk misschien
Google hebben openstaan, staat bij mij steevast Jura open, voor een snelle check of voor
grondige opzoekingen. Moeten werken zonder Jura, zou ik als een echte handicap ervaren.
Leve Jura, en keep up the good work!
Maria-Clara Van den Bossche
Advocaat, Loyens & Loeff
Jura was tijdens mijn studententijd reeds een enorme bron aan informatie.
Ook tijdens mijn eerste stapjes in de wereld als ‘advocaat-stagiaire’ was Jura een onmisbare bron.
Het is echter pas na een infosessie over Jura dat ik echt de volle kracht
en gebruiksvriendelijkheid ervan ben beginnen ervaren.

Jura is een held als het op
winnen van zaken aankomt!
Shauni De Coorde
Advocaat, Ardis Advocaten

In de jaren waarin ik werkzaam als advocate ben
(en ook als studente voorheen), heeft Jura voor
mij al een aantal malen voor een “oef! gevonden!”effect gezorgd. Zowel wanneer er een dringende
opzoeking vereist was, kon er door de efficiëntie
van de zoekmachine ingespeeld worden op de
hoge tijdsdruk. Ook ingeval er iets zeer specifiek
gezocht moest worden, wat op het eerste gezicht
overal anders onvindbaar leek, bleek Jura mijn beste
vriend. Voor mij staat Jura dus voor “een Juridisch
Uitmuntende tool voor Adequate Research”!
Bedankt en op nog vele jaren samenwerking!
Yasmine Driessen
Advocaat, Advocatenassociatie Driessen

Al sinds mijn eerste stagejaren als advocaat, doe ik met plezier
beroep op Jura. Zoveel jaren later blijft het een goede gewoonte
om snel iets te “checken” op Jura. Het zoeken gaat snel
door gebruik van tags en filters – efficiënter kan niet.
Doe zo voort en blijf jullie databank uitbreiden! De juristen danken u.

Jura is zodanig gestructureerd
dat het een snelle manier is
om informatie op te zoeken.
Ook de Jura-e-zine draagt daarin
bij door telkens beknopt het
nieuwe nieuws aan te kondigen.

Stefanie Van Der Heyden

Ivan Letar
Codore GCV

#JuraWayOfLife

Als jurist van een gemeente, word ik bevraagd omtrent zeer diverse, uiteenlopende
onderdelen van het administratief en burgerlijk recht. Jura is vaak mijn betrouwbare houvast.
Zopas een vraag gekregen i.v.m. het nieuwe decreet gemeentewegen,
m.b.t. de vergelijking van de vereisten van het rooilijnplan nu en onder de oude regelgeving.

Met een enkele zoekopdracht in Jura is dat snel gevonden.
L.J.
Jurist, Gemeente Hoogstraten

Jura heeft me geholpen bij het opstellen van mijn curriculum vitae!
Ik heb destijds een artikel geschreven en gepubliceerd over intellectuele eigendom,
maar ik wist absoluut niet meer wanneer en in welk tijdschrift ik dit liet publiceren.

Eén klik op Jura en de informatie werd me op een schaaltje geleverd!
Karlien Ververken
Rechtbank eerste aanleg Ieper

In de navolging van de Potpourri-hetse was er één vaste waarde
om door het bos de bomen te vinden:

Jura. Bedankt.
Katrien Van Daele
Advocaat, Advocaat Van Daele

Jura opent probleemloos de poorten naar
aanverwante wetgeving, rechtspraak &
rechtsleer, waar men bij de initiële zoekopdracht
niet meteen aan gedacht zou hebben.
Dit maakt soms echt wel het verschil.
D.V.
Building Investment Projects

Jura werd tijdens mijn eerste bachelorjaar voorgesteld als “Google voor juristen”.
De informatie die terechtkomt op Jura is echter zoveel meer dan dat en merkbaar
kwaliteitsvol geselecteerd. Jura is dan ook zoveel meer dan de “Google voor juristen”
en de website heeft mij ook al meermaals haar diensten bewezen. Jura heeft me door
mijn studententijd en door de “kleine lettertjes” van mijn cursussen geloodst
en staat mij nu ook effectief bij in mijn dossiers als advocaat.
A.M.
Advocaat, Schoups

Jura vermindert mijn ecologische voetafdruk aanzienlijk
à al jaren geen fysieke bibliotheek meer moeten aandoen.
P.D.B.

Door de bomen terug het bos zien!
Kristina Smet

Humor & anekdotes

Jura is gelijk die espressomachines en die stoomstrijkijzers:

very hot en best of!

Margaux De Cock
Bedrijfsjurist, Provincie Oost-Vlaanderen

Mijn man en ikzelf zijn een koppel sinds (op 2 dagen na) 20 jaar.
We leerden elkaar kennen in 1999 aan de universiteit van Gent, waar we allebei rechten studeerden.
Regelmatig deden we gezellig samen opzoekingen in de bib van de rechtsfaculteit. Eerst gebeurde dat met Judit
en later met Jura. We werden allebei advocaat, en dat zijn we nog. We gebruiken Jura uiteraard nog zeer regelmatig.
Sinds ik mijn man 20 jaar geleden leerde kennen, is er al heel wat (positiefs!) veranderd in ons leven, u kent dat wel,
de traditionele grote stappen zoals trouwen, een eerste kind, een tweede … En eigenlijk ging het in de 20 jaar Jura niet anders:

Gene Trula zonder Jura.

steeds werd Jura beter, nog performanter,
nog uitgebreider ...!

Peter De Maeyer
HBSV

L.H.
Advocaat, Liedekerke

Hurray Hurray Jurray!!!
(#PARTYMOOD)
A.J.
Advocaat, Forum Advocaten

De vreugde toen ik de dag voor mijn thesis binnen moest, ontdekte dat een artikel dat ik was vergeten
op te zoeken in de bibliotheek op Jura beschikbaar was (en ik dus niet meer die avond een uur tijd
zou verliezen door naar de bibliotheek te bollen), is een vreugde die ik niet snel zal vergeten.
Steven Verschoot
Advocaat, Allen & Overy (Belgium) LLP

Mijn favoriete momenten op Jura zijn die waar ik een
moeilijke en complexe rechtsvraag dien te beantwoorden,
en ervan uitga dat het me een dag zal kosten om
de materie op te zoeken, maar vervolgens op Jura
als een van de eerste resultaten een identieke zaak
vind of een artikel dat exact dat punt behandelt.
Het is steeds een opluchting als er hierdoor wat uren
vrijkomen in mijn meestal heel drukke programma!
Nele Monkerhey

Tijdens mijn studies leerde ik Jura kennen. Jura zorgde toen voor licht in de
duisternis tijdens het dagenlang vertoeven in de universiteitsbibliotheek.
Dankzij Jura was mijn masterproef doorspekt met relevante citaten en
verwijzingen en kon ik met glans mijn diploma in ontvangst nemen.
Ook vandaag nog zorgt Jura ervoor dat ik in dossiers een onderbouwd
standpunt naar voren kan brengen en dat ik niet met het schaamrood op de
wangen voor de rechter moet staan. Gefeliciteerd Jura en bij deze ook bedankt!
Sandrine Doise
Advocaat, De Bock & Baluwé

Tegenpartij wordt in gebreke gesteld voor betaling
achterstallige facturen. Zijn raadsman antwoordt en
betwist alles. Daarop wordt een antwoord geformuleerd
met opzoekingen van rechtsleer en rechtspraak
gevonden via Jura. Na dit antwoord was de reactie van
de raadsman van tegenpartij: “U beschikt blijkbaar ook
over de Jura-bibliotheek verbintenissenrecht.
Ik adviseer cliënt om over te gaan tot betaling.”
Nog geen week later werd alles betaald.
P.V.D.E.
Advocaat, Cepa Advocaten

In het vorige kantoor waar ik als advocaat begon, beschikten ze nog niet over een deftige
juridische databank. Ik mocht toen, als stagiaire, de aankoop afhandelen, en kwam zo bij
Jura terecht. Toen ik 5 jaar geleden mijn eigen kantoor oprichtte, nam ik meteen terug contact
op met Jura, en per toeval werd ik verder geholpen door dezelfde medewerkster.
Het was precies een blij weerzien en het spreekt voor zich dat we klant van Jura zijn gebleven.

Ik was erg druk bezig met het ontwarren van een
juridisch vraagstuk.
Een echt kluwen was het, en ik gebruikte zoals
meestal het geval is, de website van Jura.

Soms geraak ik dan zodanig in een ‘flow’, dat ik de

Leila Drake
Advocaat, LegalDirect BVBA

dingen rondom mij en ook de tijd, vergeet.
Toen ik klaar was, was ik erg tevreden en was
iedereen al naar huis. Ik was intussen een afspraak

Jura = Juridische Uitsluitsel Rondom U.

vergeten, dus ik haastte me naar huis.
Helaas, helaas en tot ieders grote ontevredenheid

,

Stéphanie Rondelez
Curia

vergat ik onze Illy koffiemachine uit te zetten ...
De maandag nadien kwam mijn collega op kantoor
en trof hij een kapotte koffiemachine aan.
De mensen waren best wel wat kwaad op me
en sedertdien hebben ze me wel vergeven,
maar het blijft toch een wrange nasmaak hebben.
Ik heb de kapotte machine vervangen door een
Senseo, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde …
S.C.

Ik gaf mijn secretaresse de opdracht om een
lijst opzoekingen af te drukken, waarop ze me
vroeg of dit moest gebeuren via ‘Rombouts’...

#almost.
T.D.
Bedrijfsjurist, NSZ

De ontdekking na het doorzoeken van
de verschillende gekoppelde wetteksten
zorgde voor de doorslag in een dossier
en voelde als het vinden van een schat
op een onbewoond eiland.
Ben Schaumont
Advocaat, De Groote – De Man

Een bibliotheek die tot middernacht open is.
Ideaal om net voor sluitingstijd nog Diplad-besluiten neer te leggen.
G.L.
Effort

Als stagiair-advocaat deed ik in mijn eerste drie jaar aan de balie bijzonder veel
beroep op Jura. Dit viel blijkbaar dermate op bij de partners van mijn kantoor,
dat zij mij hierover aanspraken met de vraag of dit wel kon kloppen.
Caroline Zachée
Advocaat, Truyens advocaten

Beste ontwikkelaars en medewerkers van Jura, Jura is de volwassen
dochter van Judit, waarmee ik in het begin van mijn carrière als advocaat
kennis mocht maken. Ik leerde reeds in 1989 – de tijd van floppydisks
en groene letters tegen een zwarte achtergrond – met Judit werken
en maakte doorheen mijn ganse professionele carrière als advocaat
en later als magistraat, het ganse groeiproces van Judit
naar de huidige versie van Jura mee.

Jura vormt mijn onafscheidelijke
partner bij de redactie
van vonnissen en het updaten
van mijn juridische kennis.
Ik wil alle medewerkers van Jura hartelijk feliciteren
en danken voor de ontwikkeling
van deze fantastische juridische database.
Leen Nuytinck

Het gevoel van euforie doordat ik in de massale hoeveelheid van rechtsleer en rechtspraak
toch net dat ene vonnis met gelijkaardige feiten kon vinden dat als basis diende voor mijn
juridische uiteenzetting, om vervolgens ook van de rechtbank gelijk te krijgen. Heerlijk!
K.S.
Stad Turnhout – Dienst GAS

Jura is zoals de ideale echtgenoot: ziet er netjes uit, communiceert transparant,
heeft altijd meteen antwoorden op vragen, luistert goed en klaagt nooit over de taakverdeling.

Jura, mijn vriend door dik en dun.
In moeilijkere rechtsdagen en in
makkelijkere rechtsdagen.
Op hem kan je altijd rekenen,
Jura staat paraat!
L.M.
Advocaat, GSJ Advocaten

A.D.
Bedrijfsjurist, Wolters Kluwer

Ik wist eerst echt niet wat doen in een dossier en
ik raadpleegde Jura nadat ik wanhopig was geworden
en toen vond ik de magische oplossing via Jura!

Viva Jura!
Laurence Sweldens

Jura heeft mij steeds bijgestaan vanaf het eerste

moment! Als eerstejaarsrechtenstudent maar

ook doorheen drie uiteenlopende juridische jobs.
Mijn ontzetting was groot toen ik op mijn huidige
job mijn Jura-account moest delen met collega’s;
hoezo Jura is geen basisrecht voor élke jurist?
K.W.

Voor mij zal Jura altijd “Judit” blijven, maar dan beter, sneller
en uiteraard véél moderner. Telkens wanneer ik Jura gebruik,
komt er terug een beetje studententijd boven, waarbij we
in het daartoe voorziene computerlokaal moesten gaan
aanschuiven om een opzoeking te kunnen doen.
K.B.
Fednot

Als rechtenstudent tweede bachelor, kregen we de opdracht om een echte casus op te lossen
en nadien ook te gaan pleiten voor de rechter die de zaak eerder had behandeld. Er werd
ons verzekerd dat het om niet-verschenen rechtspraak ging. Niettemin wilden we onze in het
werkcollege rechtsmethodiek verworven praktijkkennis van juridische zoekmachines grondig
testen. Urenlang doorploeterde ik met een medestudent Jura aan de hand van allerlei zoektermen
die op onze casus van toepassing waren, tot we plots alsnog op ‘ons’ vonnis stootten.
Onze inzet werd, met behulp van Jura, beloond! Op die manier hadden we een goede leidraad
voor het oplossen van de casus, maar we bleven onze taak ernstig nemen en bewandelden ook
bijkomende pistes, hetgeen door voormelde rechter later mondeling werd toegejuicht.
E.D.
Notaris Ellen Vanslambrouck

Al van mijn studententijd is Jura de n° 1 go-to om een oplossing
te vinden voor juridische vraagstukken van alle aard.
Het ging zelfs zover dat wanneer ik daarna ging solliciteren,
een van de afsluitende vragen was “Werken jullie hier ook met Jura?”.
Behalve dat het natuurlijk een goede databank (en meer) is,
is het ook gewoon de

meest kwalitatieve en efficiënte juridische tool
op de Belgische markt.
Gilian Van Noten

Zonder Jura geen recht!
Marcelline Van Bosstraeten
Advocaat, ADVABO

Als jonge jurist vroeg mijn patron mij eens om snel een nota m.b.t.
een uitspraak (wist niet meer of het een vonnis of arrest was, laat
staan van welke regio) te vinden voor een probleem van een cliënte.
Het probleem werd dan ook in enkel onbegrijpelijke woorden
omschreven. De patron zou het zelf ook opzoeken in zijn bibliotheek,
maar wou toch eens zien of zijn investering in Jura het waard was.
Tot grote verwondering van de patron vond ik de gevraagde noot heel
vlot terug dankzij de meervoudige zoekmogelijkheden die Jura mij gaf.
De patron was in snelheid gepakt en de cliënte was perfect en snel
geholpen. De destijdse patron is vanaf dan volledig overtuigd van
Jura geworden en heeft bij mij een snelcursus gevolgd. En nog
steeds blijf ik verwonderd hoe snel ik, mits een goed gebruik van
de zoekmogelijkheden, tot het gewenste artikel of arrest kom.

Hartelijk dank voor deze fantastische tool die mij
nog steeds helpt in mijn dagelijks werk!
Y.D.B.
CML – Strabag SE

Inhoud

Van student tot advocaat, altijd de
place to be bij juridische vragen!
A.R.
Advocaat

Onuitputtelijke bron van kennis,
de gids om in het bos de bomen te vinden.
K.M.
Advocaat, Alpheus advocaten

Snel, efficiënt en overzichtelijk.
Chanel Vanstaen
Roosendaal Keyzer

Omdat we als jurist niet
alles kunnen weten/kennen,
is het superhandig om Jura
te kunnen raadplegen.
Nik Driessens

Erg handig en compleet.
S.J.
Advocaat, Monard Law

Uren en uren doorgebracht in de bib
van de UA, gesterkt door de rechtspraak en
rechtsleer die Jura me bood.
Ook later in het professionele leven,
staat Jura me nog steeds bij. Conclusies vorm
geven, de tegenstrever het vuur
aan de schenen leggen ...

Een onmisbaar format voor
iedereen die met het recht bezig is!
Katrin Meerts
Advocaat, Metis Advocaten

Tijdens het schrijven van pleidooien of ter aanvulling van adviezen is
vooral het uitgebreide aanbod aan rechtspraak en rechtsleer zeer handig.
Tevens werkt de site heel gebruiksvriendelijk.
Elisabeth Claessens

Voor elke motivering, vind je op Jura
wel een ondersteunende uitspraak.

Jura

heeft mij zowel in mijn studententijd
als in mijn beroepsuitoefening
als advocaat enorm geholpen door
steeds de meest actuele versie
van de geldende wetgeving op een
overzichtelijke wijze voor te stellen.
Nick Parthoens
Advocaat, Monard Law

C.V.D.
Rechter, Politierechtbank Leuven

Jura is een rijk gevulde databank,
resultaat van expertise, waardoor diepgaand
onderzoek van elk juridisch vraagstuk mogelijk is.
Koenraad De Greve
Vrederechter

De bibliotheek in mijn eigen laptop,
steeds uitgebreider, maar
niet zwaarder om dragen.
Luk Janssens
Advocaat, Obvious Advocaten

De hedendaagse wetgeving is erg complex, en een helder overzicht essentieel voor juridisch
vakmanschap. Wat Jura bijzonder maakt, is dat de ontstaansgeschiedenis van een norm, haar
samenhang met andere normen en de belangrijkste rechtspraak in één oogopslag helder worden ...

Een onmisbare luxe voor elke juridische professional
die efficiënt en doeltreffend werken wil!
Freek Louckx
Universiteit Antwerpen

Relevante rechtspraak opzoeken
was nooit eenvoudiger!
Fréderic Verpoorten
Advocaat, Advocatenkantoor Mattijs en Voet

Jura die ene collega op kantoor waarbij je op elk moment te rade kan gaan.
Dieter Aerssens
Advocaat, Van Cutsem Wittamer Marnef Partners

Jura

is een ONMISBARE BRON om relevant te blijven.
Er is zo’n overvloed aan wetgeving, nieuwe en aanpassingen,
dat ook al kijk je in het Staatsblad of het Publicatieblad,
je toch nog terugvalt op Jura. Voor mij is Jura mijn ‘valscherm’.
Monique Rombouts
Bedrijfsjurist, Baloise Insurance

Jura

heeft mij al zoveel geholpen doorheen mijn studie en mij er echt doorgesleept.

dag én nacht

Jura staat onze advocaten
bij op alle vlakken: van het vergelijken van
versies van wetteksten, het opzoeken van oudere
rechtspraak en obscure rechtsleer tot de actuele
nieuwsupdates en de handige verwijzingen naar
tijdschriften en verzamelwerken: Jura heeft het
allemaal! Met een speciaal blijk van appreciatie
voor de ongeëvenaarde taxonomie die de
gebruiker begeleidt naar het meest relevante
resultaat.
W.V.
Advocaat, Lydian

Kelly Van Moer
Student

Wekelijks krijgen we een mooi overzicht
van de nieuwe wetgeving, rechtsleer, rechtspraak …
Nancy Loos
Baloise Insurance

Jura betekent voor mij zoveel als een bij mijn codex horend onderdeel. Ik leerde het dan ook

al kennen via de code op de witte sticker op deel 1 van de VRG-Codex als startende student rechten.
Tot op vandaag vormt Jura een onmisbare zoekmachine die wij op ons kantoor gebruiken om confraters
gewapend via wetgeving, rechtspraak en rechtsleer het vuur aan de schenen te leggen.

Bedankt!
F.V.
Advocaat, Dom & Partners

Jura
helpt me om snel en efficiënt de relevante rechtsleer en
rechtspraak over een gewenste materie terug te vinden.
Er wordt een overzichtelijke lijst weergegeven met
kernwoorden die me helpt bij mijn zoekactie.
De kwaliteit van deze samenvattingen is altijd
zeer goed waardoor je er ook echt op kan vertrouwen.

Ik werk altijd als eerste stap
met Jura wanneer ik iets opzoek.
Doe zo verder!
Joke Gheyle

Ik denk dat ik zonder Jura niet door
mijn rechtenstudies geraakt zou
zijn; zowel bij de jaarlijkse taken,
bachelorproef als masterproef was
Jura mijn eerste (en vaak enige) bron
die ik raadpleegde. Als advocaat
hoef ik gelukkig geen taken meer
te schrijven maar bij moeilijke
juridische vraagstukken blijft

Jura toch mijn eerste bron
om de nodige rechtspraak
en rechtsleer op te zoeken.
Evelyne Dom
Advocaat, Dom & Partners

Het geeft kleine(re) advocatenkantoren
de mogelijkheid om met gelijke wapens
te strijden met de grote(re) kantoren,
die vaak over meer eigen (niet-publieke)
rechtspraak beschikken.
Benito Boone
Advocaat, Apollegis bvba

Dankzij Jura kan ik

zelfs de meeste eenvoudige
conclusies pimpen
en aantrekkelijker maken
voor de rechtbank.
Frank Van Oudenhove

Makkelijk om uw juridisch
statement te ondersteunen.
Men kan vlug op Jura
terugvallen zonder dikke
wetboeken of rechtsboeken
te moeten raadplegen.

Dankzij de efficiënte werking van Jura
was ik in staat om complexe materies
tot een goed einde te brengen.
De uitgebreide databank met
niet alleen de rechtsbronnen maar
ook met modellen is een voorbeeld
voor andere databanken!!!

Olivia Delille
Advocaat, Advocatenkantoor Delille

Onmisbaar in mijn dagelijks
werk als magistraat. Steeds
relevant en doeltreffend.
A.D.P.
Magistraat

Jura

is mijn dagelijkse bondgenoot tijdens het werk.
Los van (het met dank aan Jura vlotte) opzoekingswerk,
zijn de nieuwsberichten heel interessant om up-to-date te blijven.
Sarah Willems
DGRO – Parket Kortrijk

Riet Vander Schelde,
Advocaat, LAGA

Zeer tevreden over de diensten die Jura
biedt via haar juridische database. In
geval van problemen altijd vriendelijke
medewerkers die een spoedige oplossing
kunnen bieden.
Bert D’hondt
Advocaat, Nauta Dutilh

Vooral de doorverwijzingen naar andere regelgevingen
die vermeld worden in een bepaalde regelgeving zijn uniek
en onmisbaar om veel tijd te winnen bij opzoekingen, evenals
de beknopte maar heldere duidingen/samenvattingen
bij nieuwe of gewijzigde wetteksten.
Kristien Roete
Kind en Gezin

Dat ik niet helemaal meer naar de bib moet
om rechtspraak en rechtsleer te vinden!

Jura

wegens haar uitgebreide verzameling aan (geannoteerde) rechtspraak, heeft mij al
meermaals de sleutel in handen gegeven om een dossier in positieve zin te beslechten.

Jan Naulaerts

Mathieu Baert
Advocaat, Everest-Law

Dagelijks een niet te missen zoekmachine!
Altijd up-to-date!
Iris Verrue
Advocaat, WantedLaw Brugge

Jura

is steeds de eerste zoekmachine waarop ik beroep doe. Vooral voor rechtspraak,
Nederlandstalige modellen en wetgeving. Het feit dat bij de wetgeving reeds de
relevante KB’s en rechtspraak staan, heeft mij al veel tijd bespaard.
Bovendien zorgt Jura er met zijn recente nieuwsbrieven voor dat ik steeds
op de hoogte blijf van de laatste ontwikkelingen. Top gewoon!
C.S.
Advocaat, Eversheds Brussels cvba

Het is de start van
elk juridisch advies.
Sam De Voogt
Advocaat, Eubelius

Direct overzicht van
bestaande rechtspraak die
je kan gebruiken in je dossier.
Najat Joundi
Advocaat, Optima Advocaten

Beschikbaarheid
in het Frans.
Kristin De Cort

Jura

heeft me gedurende de afgelopen jaren een uitgebreide
juridische database ter beschikking gesteld waarbij ik de
nodige juridische bronnen snel en efficiënt kan opzoeken
zonder mij te moeten verplaatsen naar de bib.
Dankzij Jura kan ik de context van juridische rechtsbegrippen
beter begrijpen, heb ik rechtsgronden aangevuld, en mijn
standpunten met de nodige bronnen juridisch kunnen
onderbouwen in mijn rechtszaken.
Mijn juridische knowhow is mede dankzij Jura
verder ontwikkeld. Het is gebruiksvriendelijk en
een echte tijdswinst. Dus in geval van tijdnood:

Keep calm and use Jura

S.Z.

Loyaal

Ik ben sinds vele jaren een trouwe klant en
merk dat ik een zeer groot vertrouwen heb in
de accuraatheid van jullie databank. Vaak lukt
het me op zeer korte tijd de nodige informatie
verzameld te krijgen en ik heb jullie platform ook
door de jaren heen verder zien uitgroeien tot een
zeer makkelijke en betrouwbare tool. Eigenlijk als
ik er over nadenk beschouw ik
Jura echt wel als mijn trouwe bondgenoot
in het doorgronden van het vaak niet zo
eenvoudige juridische kluwen.

Knap werk en doe zo verder!
Proficiat met jullie
20ste verjaardag!
K.P.
Bedrijfsjurist, PMV nv

Tijdens mijn opleiding rechtspraktijk
ben ik in aanraking gekomen met
Jura. Deze ervaring heeft mijn
interesse in het recht nog meer
aangewakkerd. Ik zou het hele team
van Jura van harte willen feliciteren
met het 20-jarig bestaan en dat er
nog vele jaren mogen bijkomen.
Birthe Lux
Advocaat, GD&A advocaten

In mijn studentenjaar 1999-2000 was ik bij de weinige studenten
die regelmatig een computer gebruikte. Ik kreeg als student gratis
toegang tot Jura. Enthousiast probeerde ik alle mogelijkheden van
Jura. In dat eerste jaar waren de mogelijkheden van Jura nog erg
beperkt en had je nog veel de klassieke bibliotheek met boeken
nodig. Nadien begon ik te werken en hadden we geen toegang meer
tot Jura. Totdat in 2005 een pas afgestudeerde jurist op onze dienst
binnenstapte en vol enthousiasme over Jura vertelde. “Jura is de
toekomst”, zei hij! Hij overtuigde onze werkgever en mij om volop te
gaan voor Jura. Sindsdien wordt Jura dagelijks gebruikt bij ons.

Bedankt Jura en gefeliciteerd met jullie 20ste verjaardag!
Jan Laarmans
FOD Binnenlandse Zaken

Ik gebruik het al 10 jaar
Jura is de databank waarmee gewerkt werd op de schoolbanken

Van FBW over
cd-rom-databank Judit naar Jura:
steeds meer en beter, sneller,
efficiënter en gebruiksvriendelijker.
Luc Baetens
Emmaüs vzw

toen ik nog aan de unief studeerde. Ook nu wordt deze databank nog
steeds dagelijks gebruikt in ons kantoor. Ik ben aldus erg vertrouwd
met deze databank. De zoekfuncties zijn een voor een interessant
en zeer gemakkelijk in gebruik. Op een eenvoudige manier
vind je in een-twee-drie wat je zoekt. En dit is op de dag van vandaag
wel mooi meegenomen, want ‘time is money’.
Ik gebruik quasi altijd de gevonden resultaten
(rechtsleer of rechtspraak) in de besluiten die ik dien te schrijven.
Op die manier wordt iedere conclusie wat meer kracht bijgezet.
Ook voor wetgeving, gebruik ik altijd Jura.

Kortom, het is een databank die
niet meer gemist kan worden binnen ons kantoor.
Emmeline Marreyt
Advocaat, Advocatenkantoor HDV

en kan mij niet voorstellen
om te werken zonder.
Zeer tevreden.
Robbert Van Strydonck
Advocaat, Dom & Partners

Jura helpt mij reeds van sedert
mijn studententijd, eerst bij
het behalen van mijn diploma,
thans bij het uitoefenen
van mijn beroep.
Rebecca Caebergs
Advocaat,
Advocatenkantoor Mattijs en Voet

Bij de start van mijn juridische opleiding
bestond Jura nog niet. Tijdens mijn
tweede jaar rechten werd het gelanceerd.
Jura is dus altijd mijn juridische metgezel
geweest, zowel tijdens de studies als
tijdens mijn professionele loopbaan.

Ik kan mij nauwelijks voorstellen
hoe er gewerkt moet worden
zonder Jura!
Tom Vandromme
Universiteit Antwerpen

Bij de start van mijn
nieuwe job, heb ik
onmiddellijk geijverd
om toegang te krijgen
tot Jura. Onmisbaar voor
elke goede jurist!

Als stagiair, als advocaat, als jurist.

S.S.
Confederatie Bouw

Kristien Ceuleers
Jurist, Gemeente Beersel

Jura heeft mij bijgestaan vanaf mijn
eerste stappen in de professionele wereld
om dagelijks de nodige up-to-datewetgeving
te kunnen opsnorren.

Een partner doorheen mijn hele carrière!

Wij waren er bij vanaf TRD en zijn er nog altijd blij
bij met Jura. Onze bibliotheek was nooit zo volledig
als nu. Betrouwbaar, accuraat en volledig.
Bart Bronders
Advocaat, Bronders Advocaten

Hip Hip Juraaa!
Jura is een zeer handige tool die mij in staat
stelt vlot en efficiënt wetgeving, rechtspraak
en rechtsleer op te zoeken. Ik ben zeer
tevreden en blijft de volgende 20 jaar een
trouwe klant!
Maxime Jeanray
Advocaat, Forum Advocaten

Ik ben een kleine 30 jaar aan de balie en heb dus de tijd gekend
zonder databank, vervolgens de databank op cd
tot uiteindelijk de huidige vorm van Jura.

De jongeren kunnen zich niet
inbeelden welk voordeel
Jura kan betekenen.
Zelden vind ik niet hetgeen ik zoek, minstens vind ik de nodige
gegevens om elders het nodige te vinden over een bepaald
juridisch probleem. Ik ben fan van het eerste uur
en zal dit wellicht blijven tot het einde van mijn baliedagen …
Bart Biesemans
Advocaat, TKA Advocaten

Dagelijks is Jura
een onmisbaar
werkinstrument
geworden.
Jura is niet meer
weg te denken uit het
juridische landschap.
Pierre Thiriar
Hof van beroep Antwerpen

Jura helpt me al sinds mijn studententijd,

toen als Judit, om het bos door de bomen
te zien in het juridische landschap
aan regelgeving, dat er vandaag de dag
niet minder complex is op geworden.
Het is een dagelijkse bron van kennis,
die een moderne advocaat niet mag ontberen.

Met stip nummer 1!
Peter Lampens
Advocaat, Advocatenkantoor Peter Lampens

Ik doe dagelijks beroep op
Jura, heb er bovendien nog
gewerkt en Jura tientallen
keren toegelicht aan cliënten
die het reeds hadden. Het is
een aangenaam en succesvol
project, waar de praktijkjurist
veel aan heeft.
Nicolas Janssens
Advocaat, GSJ Advocaten

Ik heb de moeder of grootmoeder van Jura
nog gekend in haar beginjaren: Judit.
Vanaf dan ben ik trouwe fan en worden mijn
conclusies al meer dan 30 jaar gevoed met
actuele en accurate rechtspraak en rechtsleer.
Ik ben zodanig fan dat ik Jura heb opengesteld
voor de ganse Antwerpse Balie (JuraBalie).
Jan Meerts
Advocaat, Legant Advocaten
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