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Minder uitstoot. Meer rijplezier.

Echt rijplezier

Ziet u een verlaten
boerderij?

Of uw volgende
project?

De BMW 3 Reeks Touring Nieuwe Generatie.
Ontdekkingsdagen van 12 tot 20 september.

Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be

Gemiddeld verbruik (l/100km)/CO2-uitstoot (g/km): 9,8-4,8/235-125
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Verkoop
Waterloolaan 23-24
1000 Brussel
Tel. 02 641 57 11
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Evere Meiser
Verkoop en service
L. Mommaertslaan 2
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Tel. 02 730 49 11

www.bmwbrussels.be - info@bmwbrussels.net.bmw.be

BMW Brussels
Occasiecentrum
L. Mommaertslaan 1
1140 Brussel
Tel. 02 730 49 99
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De BMW 3 Reeks Touring Nieuwe Generatie biedt u alle veelzijdigheid en ruimte die u verlangt, plus de alerte rijdynamiek
die u altijd al heeft gewild. Ontdek bij ons de finesse van zijn nieuwe lijnen, het raffinement van zijn nieuwe interieur en de
generositeit van zijn uitrusting. Bovendien maakt BMW EfficientDynamics hem uitzonderlijk zuinig, waardoor hij meer dan
ooit de referentie in zijn categorie wordt. Kortom, de ultieme wagen voor ongeëvenaard rijplezier tijdens al uw dagelijkse
belevenissen.
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aarde Confraters,

Voor U ligt het eerste
nummer van de nieuwe jaargang van
het Poelaertplein.
U weet wat dat betekent: de vakantie
is voorbij en een nieuw gerechtelijk
jaar dient zich aan.
Voor het Vlaams Pleitgenootschap
betekent dit het begin van intussen
het 118de werkingsjaar.
Het belooft een boeiend jaar te worden.
Na meer dan een jaar loopgravenoorlog is het afwachten wat de federale politici voor ons uit de hoed
gaan toveren bij hun terugkeer uit
vakantie.
Krijgen we nieuwe verkiezingen?
Wordt BHV gesplitst? En wat met
het gerechtelijk arrondissement en
de taalwetten? Het ziet er naar uit
dat het epitheton ‘Vlaams’ in onze
naam niet ornans, maar juist actueler zal zijn dan ooit.
Ook op het vlak van de dagelijkse
praktijk zal dit gerechtelijk jaar meer
zijn dan business as usual: de
impact van de nieuwe rechtsplegingsvergoeding zal zich ongetwijfeld ten volle laten voelen, en dan is
er natuurlijk ook nog de wet van 26
april 2007 op de creatie van de
gerechtelijke achterstand, waarvan
we de gevolgen aan onze cliënten
zullen mogen uitleggen. De paleisratten onder ons zullen zich dan
weer mogen toeleggen op de studie
van de nieuwe lokale costumes en
gebruiken waartoe de praktische
invulling van dit pareltje van legistiek in de verschillende rechtbanken
en hoven van ons land aanleiding
heeft gegeven.
En wie weet wat heeft de toekomst
nog in petto…
Wat het Vlaams Pleitgenootschap
betreft, kan ik U in elk geval melden
dat we er klaar voor zijn. Een nieuwe
ploeg staat klaar om U dit jaar met
een goed gevulde activiteitenkalen-

Dirk Lambrecht

der te bestoken. U vindt
een (voorlopig)
overzicht verderop in dit
nummer.
Graag had ik
uw bijzondere aandacht gevestigd
op het programma voor de permanente vorming: zoals U weet bestaat
de mogelijkheid U aan zeer voordelige voorwaarden te abonneren, en
ik hoop dat U hier, gelet op de kwaliteit van de sprekers die zo goed
waren zich voor ons vrij te maken,
massaal gebruik van zal maken.
Ook onze studiedag van 24 april
2009 verdient een vermelding in uw
agenda:
zoals U verderop zal lezen wisten we
immers de crème de la crème voor U
te strikken...
Ik nodig U verder graag nu al van
harte uit op onze openingsactiviteiten van 27 en 28 november aanstaande, welke zullen doorgaan in
het Paleis der Academiën en de
Concert Noble. Ik hoop dat we U
daar talrijk zullen mogen begroeten.
Tenslotte rest mij nog, last but not
least, U met gepaste trots de nieuwe
look van het VPG voor te stellen:
voortaan gaan we immers met een
nieuw logo en een nieuwe look door
het leven. Die look staat natuurlijk
niet op zich, en het is onze uitdrukkelijke bedoeling om deze te koppelen aan een nieuwe, open, frisse en
ook tijdige communicatie naar U
toe, zowel op het vlak van onze activiteiten als op het vlak van onze
stellingname indien die zich
opdringt.
Ik hoop van harte dat zowel onze
dierbare trouwe leden, als de hopelijk vele nieuwe leden deze nieuwe
jaargang zullen weten te smaken.

Dirk Lambrecht
Voorzitter VPG
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Agenda
PROGRAMMA RECYCLAGES 2008-2009
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Vlaams Pleitgenootschap jaarlijks tien recyclagemiddagen waarvoor
telkens 2 punten worden toegekend door de OVB.
Deze middagen gaan in het gerechtelijk jaar 2008-2009, telkens door op vrijdag van 12.00u tot ± 14.00u in het
auditorium van het Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 BRUSSEL (metro Hallepoort - betaalparking Hallepoort of Poelaertplein).
Zoals voorgaande jaren zal de kostprijs voor een individuele recyclage opnieuw 15 EURO bedragen voor stagiairs-leden, 20 EURO voor leden en 30 EURO voor niet-leden.
Ook biedt het VPG opnieuw een abonnementsformule aan, dewelke voor 10 recyclagemiddagen 100 EURO kost
voor stagiairs-leden, 150 EURO voor leden en 250 EURO voor niet-leden.
Het abonnement is niet persoonlijk en kan besteld worden per kantoor. Het kan gebruikt worden door meerdere personen van dezelfde categorie. Een abonnement voor niet-leden kan uiteraard gebruikt worden door leden
en door stagiairs-leden. Een abonnement voor leden kan tenslotte ook gebruikt worden door stagiairs-leden.
Het aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming wordt enkel meegegeven in geval van aanwezigheid en op naam van de aanwezige persoon.
Abonnementen kunnen besteld worden door betaling van het juiste bedrag op rekeningnummer 630-021513952 met vermelding “abonnement recyclagemiddagen 2008-2009”.
Wij hopen U talrijk te mogen begroeten.
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12/9/2008

VENNOOTSCHAPSRECHT
Mr. Dominique MAES
Art. 629 W.Venn.: Financial Assistance

3/10/2008

HUUR
Mr. Paul STRUYVEN

7/11/2008

TAALWET
Prof. Hugo VANDENBERGHE
De Taalwet

5/12/2008

VREEMDELINGENRECHT
Mr. Tim OPDEBEECK

9/1/2009

STRAFRECHT
Mr. Patrick DILLEN

6/2/2009

ADMINISTRATIEF RECHT
Mr. Damien VERHOEVEN
Stedebouwrecht in Brussel

p. 4

6/3/2009

VERZEKERINGSRECHT
Mr. Guido VERDEYEN
Informatieverplichtingen bij de totstandkoming en uitvoering van verzekeringsovereenkomsten

17/4/2009

FISCAAL RECHT
Mrs. Wouter CLAES
en Philippe HINNEKENS
Zin en onzin van de professionele vennootschap voor een advocaat

8/5/2009

FAMILIERECHT
Mr. Febian APS
Actualia echtscheiding

12/6/2009

VERKEERSRECHT
Dhr. Patrick LENVAIN
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Agenda
PROGRAMMA STUDIEDAG 2008-2009
De jaarlijkse studiedag zal doorgaan op vrijdag 24 april 2009 in de ING-aula onder de titel Actuele ontwikkelingen in het Verbintenissenrecht.
Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen of aanpassingen, ziet het programma er momenteel uit als volgt:
- Prof. Alois VAN OEVELEN
Exoneratie- en vrijwaringsbedingen

- Prof. Vincent SAGAERT
Actuele knelpunten inzake schuldvergelijking

- Prof. Sophie STIJNS
Derde-medeplichtigheid aan andermans contractsbreuk

- Prof. Ludo CORNELIS
Samenloop en co-existentie van contractuele en buitencontractuele vorderingen

- Prof. Ilse SAMOY
Actuele topics van conventionele vertegenwoordiging
- Prof. Ignace CLAEYS en Prof. Piet TAELMAN
Contract en kort geding

Dhr. Ghislain LONDERS, eerste voorzitter van het Hof
van Cassatie, heeft zich bereid verklaard om de studiedag voor te zitten
6 punten zullen worden aangevraagd.

PROGRAMMA CULTUUR

ALVAST TE NOTEREN IN DE AGENDA

- 09/10/2008
- 16/10/2008
- 21/10/2008
- 04/11/2008
- 11/12/2008
- 26/02/2009

- 27/11/2008

Nocturne Corpus Delicti (Paleis)
Nocturne Buddha’s Glimlach (PSK)
Opera La Cenerentola (De Munt)
Nocturne ING (Koningsplein)
Opera Rusalka (De Munt)
Nocturne Da Van Dyck a Bellotto (PSK)

- 28/11/2008
- 04/03/2009
- 05/06/2009

Plechtige Openingszitting
in het Academiënpaleis
Banket in de Concert Noble
Pleitwedstrijd
Algemene Vergadering + receptie

Lidgelden 2008-2009
• Advocaten stagiairs: 30 EUR
• Advocaten (minder dan 15 j. balie): 55 ?UR
• Advocaten (15 j. balie of meer): 65 EUR
• Steunende leden (niet-advocaten jonger dan 35 j.) 55 EUR
• Steunende leden (niet-advocaten 35 j. of ouder): 65 EUR
• Ereleden (namen worden gepubliceerd in het Poelaertplein): 80 EUR

Ereleden 2008-2009
Asscherickx Bertrand - Boydens Edgar - Cailliau Harry - Carre Erik - Cools Patricia - De Becker André De Jonckheere Andre - De Ridder August - Declercq Philippe - Deldycke Liliane - Dillen Patrick A. - Dubaere Joan Fierens Jean-Pierre - Glas Geert - Gooris August – Frank Judo - Keuleneer Fernand - Leysen Geert Lindemans Dirk - Londers Pieter - Maes Ignace - Meesseman Eline - Oostvogels Jan - Panis Luc - Parret Laura Roelens Danny - Slootmans Jozef - Uyttersprot Jan - Van Alsenoy Karel - Van Der Schueren Frank Van Eecke Hugo (ere-voorzitter) - Van Ham Hans - Van Landuyt Willy - Vastersavends Alfons Vercraeye Kathleen - Vermeir Tim - Wieme Victor
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Algemene vergadering van het Vlaams Pleitgenootschap
van 6 juni 2008

Verslag van de secretaris

H

Valérie Beckers

ooggeachte Vergadering,
Geachte Confraters,
Beste vrienden,

In het laatste Poelaertplein van dit
gerechtelijk jaar blikte onze
Voorzitter, Mr. Joost Hendrix, reeds
terug op de twee grote hervormingen op gerechtelijk vlak die dit
gerechtelijk jaar werden gerealiseerd, met name de ambtshalve
vaststelling van procedurekalenders, en de recupereerbaarheid van
de erelonen door de integratie ervan
in de rechtsplegingsvergoedingen.
Staat U mij toe een blik te werpen
op hetgeen het Vlaams Pleitgenootschap het afgelopen jaar heeft
gerealiseerd.
Vooreerst onthouden we de eedaflegging van de nieuwe stagiairs,
waarop het Vlaams Pleitgenootschap aanwezig was, alsmede de
Dag van de Stagiair, een informatieve namiddag met sessies over de
werking van het pro deo-systeem,
de fiscale en sociale verplichtingen
van de stagiair alsook de bancaire
aspecten van het advocaat zijn. Dat
de samenwerking met de Jong
Advocaten Brussel, Kring der
Stagiairs, ook buiten de muren van
het Justitiepaleis succesvol is,
bewees niet enkel de fuif in Espace
53, die voor de derde maal gezamenlijk werd georganiseerd, doch
tevens ook tal van andere activiteiten, zoals de show van de Frivole
Framboos, zijnde een muzikale, theatrale en vocale fantasie, en de
Koningin Elisabethwedstrijd Zang,
waarvoor het Vlaams Pleitgenootschap en de JABkes de handen in
elkaar sloegen.
Vervolgens werd, na een grondige
analyse van de boekhouding door
het bestuur, uitgekeken naar hét
evenement van het jaar: onze openingstweedaagse, die over de hele
lijn een groot succes was.
In de plechtige zaal van de
Rechtbank van Koophandel te
Brussel hield Mr. Jan Dhondt de
openingsrede met als thema
HET POELAERTPLEIN
2008-2009 • Nr 1

p. 6

“Privacy: het vijgeblad van de autoritaire
staat? Mijmeringen bij de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer in het informatietijdperk.” In deze redevoering werd
stilgestaan bij de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer door de
overheid en werd nagegaan of de
fundamentele waarde die aan de
privacy wordt toegekend al of niet
retorisch is. Na de repliek van onze
Voorzitter,
sprak
Stafhouder
Slootmans de vergadering toe.
Daags nadien konden ruim 500
mensen naar jaarlijkse traditie
genieten van een galadiner, vervolgens was er de revue waarin het
harde en vermoeiende leven als
Vlaams Pleitgenootschap-Voorzitter
werd toegelicht– Mr. Lambrecht U
weze gewaarschuwd -, en nadien
werd afgesloten met het dansfeest
in Autoworld. Zij die afwezig waren
hadden ongelijk.
De recyclagemiddagen konden,
zoals elk jaar, nu ook weer op heel
wat belangstelling rekenen. Naast
de 10 traditionele recyclages, organiseerde het Vlaams Pleitgenootschap eind november tevens een
Brussel-Halle-Vilvoorde-debat.
Professor Hendrik Vuye en Professor
emeritus Hugo Vandenberghe werden uitgenodigd om op basis van
het arrest van het Grondwettelijk
Hof van 2003 een schets te maken
van de actuele toestand en de
mogelijke oplossingen. De vele vragen die nadien op de sprekers afgevuurd werden, tonen aan dat dit initiatief van het Vlaams Pleitgenootschap ten zeerste werd gesmaakt.
Het Vlaams Pleitgenootschap wijdde haar jaarlijkse studiedag aan de
faillissementswet van 8 augustus
1998, alsmede aan de wet van 17 juli
1997 betreffende het gerechtelijk
akkoord, die beiden 10 jaar geleden
in werking traden. Ook hier werd
ruim gebruik gemaakt van het vragenuurtje.
Laten we ook de pleitwedstrijd niet
vergeten, die ook dit jaar weer een
sterkhouder
was.
Mr.
Sofie
Straetmans, de winnares van dit
jaar, werd nadien verdienstelijk vier-

de op de pleitwedstrijd in Breda.
Ook de culturele activiteiten waren
steeds een voltreffer: lekkerbekken
in Brussel, een culinaire wandeling
van restaurant tot restaurant, hoe
krom is recht, alsmede de videoprojectie in het kader van de tentoonstelling van Corpus Delicti waren
maar enkele van de activiteiten die
op uw belangstelling konden rekenen.
Bovendien is het al lang een mooie
traditie van het Vlaams Pleitgenootschap om tijdens de lente een ontspannen reis op het programma te
zetten, en nu was dat niet anders.
Dit jaar viel de keuze op Normandië,
waar de delegatie van het Vlaams
Pleitgenootschap o.a. een calvadosdistilleerderij en een oesterkwekerij
bezocht. Naar verluid zijn de deelnemers hier nog steeds niet van
bekomen...
Zoals de traditie het wenst verblijdden het Vlaams Pleitgenootschap
tal van binnenlandse en buitenlandse balies met een bezoekje: zo zetten wij dit jaar ons beste beentje
voor in o.a. Veurne, Leuven, Brugge,
Antwerpen,
Keulen,
Hasselt,
Londen, Charleroi, Brussel Frans en
Dendermonde – ofschoon deze laatste representatie slechts een blitsbezoek was voor onze dierbare
Voorzitter die vergeefs zocht naar de
plaats der festiviteiten.
Niet enkel werd de voorpagina van
het Poelaertplein dit jaar in een
nieuw kleedje gestoken, tevens is de
ADSL-lijn in het bureau van Marleen
eindelijk een feit . U hebt het waarschijnlijk gemerkt dat wij U sindsdien nóg sneller informeren omtrent
al onze activiteiten. Naar volgend
jaar toe kan ik U reeds meedelen dat
ook onze website een grondige
opfrisbeurt zal krijgen. U merkt het,
wij zitten niet stil.
Voorzitter....na zo’n jaar heb je een
beetje rust méér dan verdiend.

Algemene vergadering van het Vlaams Pleitgenootschap
van 6 juni 2008
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Verslag van de Penningmeester

W

aarde leden van het
Vlaams
Pleitgenootschap,
Waarde bestuursleden,
Waarde leden van de Orde,
Waarde Confraters,
Beste Marleen,
Allereerst dien ik u wellicht te verduidelijken dat ik huidige functie de
facto slechts heb opgenomen enkele dagen voor het openingsbanket.
Ik volgde in de hoedanigheid van
penningmeester Mr. Paul VERHAEGHE op, die sinds het einde van
het gerechtelijke jaar 2006-07 Mr.
Olivier VAN OBBERGHEN had
opgevolgd. Deze laatste trad gedurende drie jaar (2004-2006) op als
rentmeester van de vzw.
Mr. Van Obberghen gaf in zijn verslag van vorig jaar een advies mee
voor de nieuwe penninsgmeester
:”Hou de uitgaven laag –in navolging van
de vorige jaren en liefst nóg beter- MAAR
VOORAL: zorg ervoor dat de inkomsten
weer op het niveau van de voorbije werkingsjaren komen.”
Wie het verslag van Mr. Van
Obbergen van vorig erbij neemt treft
heel wat sombere berichten aan
betreffende de toekomst van de
financiën van het VPG en op basis
van zijn berekeningen zou het VPG
in het jaar 2009-2010 volstrekt deficitair zijn op voorwaarde dat er geen
interim-ongelukken op de passiefzijde zouden voorvallen. Er moest
volgens hem dus orde op zaken worden gesteld, doch vooral door de
inkomsten (lidgelden, recyclagesdeelnames, …) te verhogen via
meer deelnemers/leden en niet via
prijsverhogingen. Mr. Van Obbergen
toonde zich een ware ziener in de
voorspelling dat met de kredietcrisis
die op komst was ING Privalis niet
meteen geneigd zou zijn om riante
kredieten te verlenen aan een vzw
met een 400 tal leden. Het herstel
van de inkomsten zou bijgevolg op
eigen kracht moeten gerealiseerd
worden. Het dient gezegd : Mr. Van
Obbergen was in zijn tekst schaars

Dieter Van Tendeloo

met de recepten om deze ommekeer
in de financiën van deze instelling te
bewerkstelligen.
Huidige penningmeester heeft er
bijgevolg voor geopteerd om in eerste instantie de uitgaven onder controle te houden, veeleer dan te dromen van méér inkomsten.
Overlopen we kort de belangrijkste
punten van de inkomstenzijde:
• Het ledenaantal is ten overstaan
van 2006-07 gestegen met 14 eenheden tot een aantal van 380. Ik
herinner u dat voor 2005-06 dit
ledenaantal nog 100 eenheden
hoger lager. Er is dus een zeer licht
herstel. Dit herstel vertaalt zich
niet in méér inkomsten (daling
van 2% ten overstaan van 2006-07)
wat zich laat verklaren door een
verjonging van het ledenbestand
van de vereniging (stagiairs betalen immers een verminderd
inschrijvingsgeld). Dit is uiteraard
een positieve zaak met oog op de
toekomst.
• De inkomsten van de recyclages
verhoogden dit jaar met ± 15 %,
hoewel het aantal abonnementen
een lichte daling kende.
• De studiedag die vorig jaar een
negatief saldo kende van -10.500
euro en een doorslaggevende factor was in het negatief financieel
resultaat van de werking, kende
dit jaar een significant hogere
opkomst, wat een opsteker van
formaat was voor het budget, aangezien hierop een batig saldo van
± 11.000 euro werd gerealiseerd.
• De inkomsten uit sponsoring blijven beperkt tot een bijdrage van
4.000,- euro van SVMB. De samenwerking met ING verloopt via
diverse activiteiten waarvoor zij
rechtstreeks kosten ten laste
nemen of kosteloos infrastructuur
ter beschikking stellen, zodat deze
zeer belangrijke financiële steun
verdeeld is over verschillende posten.
• Uiteraard dient ook de dotatie
van de Orde te worden vermeld
die zoals andere jaren een bedrag

van 24.790 euro beloopt. Het
Pleitgenootschap dankt zonder
meer zijn voortbestaan aan de
jaarlijkse dotatie van de Orde. Het
hoeft geen betoog dat het Vlaams
Pleitgenootschap de Orde van
ganser harte bedankt om de
bestendiging van deze dotatie niet
in vraag te stellen ook al mocht
het Pleitgenootschap zich in de
toekomst kritischer willen opstellen ten aanzien van de Orde en ten
aanzien van de Vlaamse Brusselse
balie in het algemeen.
Zoals hoger vermeld lag de focus
van mijn “beleid” op het consolideren
van de uitgaven minstens op het
niveau van de voorgaande jaren en
het realiseren van besparingen waar
mogelijk.
• De Algemene werkingskosten
verhoogden evenwel tot een
bedrag van 6.800 euro mede doordat een aantal investeringen op
het secretariaat in deze post werden opgenomen (onderhoud computermateriaal en website, het
internetabonnement, verzekeringen en vergaderkosten).
• De kosten verbonden aan het
Poelaertplein, het tijdschrift van
onze vzw, bleven stabiel op een
bedrag van ± 4.900 euro.
• De personeelskosten bleven eveneens stabiel in vergelijking met
voorgaande jaren en bedragen
ongeveer 15.000 euro.
• De kosten van het Openingsactiviteiten kenden een lichte stijging
tot een bedrag van 18.000 euro,
daar waar deze voorgaande jaren
naar historische laagtes werden
gebracht van ± 14.000 euro (2006)
en 11.000 euro (2005). Dit blijft
één van de posten die nauwlettend dient in het oog gehouden te
worden. Het is uiteraard de grootste onderneming van het werkingsjaar met vaak erg volatiele
inkomsten. De kosten zijn vaak erg
afhankelijke van de keuze van de
locaties voor het organiseren van
het banket en bijbehorende activiteiten. Het moet echter het stre-
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Verslag van de Penningmeester

ven zijn van onze verenging om op
langere termijn een break-even te
behalen voor dit evenement, zonder uiteraard de deelnameprijs te
verhogen. Het inschakelen van
externe partners (lees “sponsors”) is
mijn inziens een piste die
bespreekbaar
moet
worden
gemaakt en overwogen worden
door alle betrokken partijen. Die
sponsoring is onrechtstreeks trouwens al in hoge mate aanwezig
doordat de deelnameprijzen van
een overgrote meerderheid van de
deelnemers wordt ten laste genomen van hun respectievelijke kantoren. Het VPG dient bovendien
werk te maken van een grotere
aantrekkelijkheid van dit evenement, ook voor confraters die verder van de Orde en haar organen
staan.
• Een opmerkelijke besparing werd
overigens gerealiseerd op de post
representaties die daalde van ±
6.500 euro naar 2.000 euro, een

Les délais
Recension des délais
dans les différentes
branches du droit

2008
1.136 blz. • 225 €

Regentschapsstraat, 67 • 1000 Brussel
www.bruylant.be
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laagterecord voor zover ik kan
nagaan.
• De overige uitgaven (pleitwedstrijd, cultuur, …) bleven nagenoeg ongewijzigd.
Ik kom terug op de drie belangrijke
vaststellingen van mijn voorganger
Mr. Olivier VAN OBBERGHEN
(2006-07) en licht kort de evolutie
toe tijdens het afgelopen werkingsjaar :
• “De uitgaven van het Pleitgenootschap
zijn laag en evenaren hiermee het uitzonderlijke werkingsjaar 2005-2006”.
De uitgaven verhoogden in 200708 enigszins (+2000 euro) maar
werden méér dan gecompenseerd
door een zeer mooi resultaat op
de studiedag en dus relatief sterk
gestegen inkomsten.
• “Door deze zuinigheid, die mijns inziens
geen invloed heeft gehad op de kwaliteit
van zijn activiteiten, sluit het
Pleitgenootschap zijn boekjaar 2005-06
af met ongeveer 20.000 euro in kas.”

Dit leitmotiv werd ook afgelopen
werkingsjaar gerespecteerd.
• “De inkomsten liggen dit jaar (200506) beduidend lager dan de voorbije
jaren.”
De inkomsten verhoogden met
ongeveer 15.000 euro, doch vooral
door het succes van de studiedag.
De structurele inkomsten (recyclages en lidmaatschap) blijven echter laag in vergelijking met enkele
jaren geleden. Hieraan dient verder aandacht besteed te worden
door het nieuwe bestuur om de
gezondheid van de financiën van
het VPG ook in de toekomst te verzekeren.
Ik dank u allen van harte voor uw
niet aflatende aandacht voor dit
financiële nieuws en dank het
bestuur voor de fijne financiële (en
andere) samenwerking afgelopen
jaar.

Le droit d’auteur adapté à l’univers
du numérique
Nieuw auteursrecht voor de digitale
wereld
Analyse de la loi belge du 22 mai 2005
Analyse van de Belgische wet
van 22 mei 2005
Sous la direction de / onder leiding van
Carine Doutrelepont
& François Dubuisson

2008
314 blz. • 65 €

Tel. 02 512 98 45 • Fax 02 511 72 02
info@bruylant.be
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Welkomstwoord van de JABkes

W

aarde Confraters,
Beste Stagiairs,

Allereerst wens ik jullie als
Vertegenwoordiger van de Stagiairs
– en mede namens het JABKESbestuur (Jong Advocaten Brussel –
Kring der Stagiairs) feliciteren voor
jullie deelname aan onze Balie en
de nieuwe stagiairs bij deze bijzonder welkom heten.
Graag spreek ik mijn waardering uit
voor de voortvarendheid waarmee
de Orde werkt aan regels en principes waaraan een goede beroepsuitoefening moet voldoen. De Orde is
geen lobby-club. De Orde is er om
de kwaliteit van de beroepsreglementering en -opleiding op peil te
houden.
Zonder de feministische tour op te
gaan, kan ik het niet nalaten om als
vrouw even in herinnering te brengen dat 120 jaar geleden, in 1988,
het verzoek van de eerste afgestuurde vrouw, Marie Popelin, om haar
toegang te verlenen tot het beroep
van advocaat aan de balie van
Brussel werd geweigerd. Pas in 1922
mochten vrouwen het beroep van
advocaat uitoefenen. Een respectabele vooruitgang. Een krachtige en
integere advocatuur is onmisbaar in
een rechtvaardige samenleving
waarin rechtsbescherming deel uitmaakt van de zo noodzakelijke
checks en balances in een rechtsstaat waar het algemeen belang van
de hoogste orde kan worden vertegenwoordigd.
Maar er is meer veranderd. De kosteloosheid van de interventie van de
advocaat bijvoorbeeld welke als eerbetoon in aanmerking kwam in
kader van een vriendendienst, vertaalt heden deze honorgedachte in
de uitdrukking van “pro-deo” advocaat. Een advocaat-stagiair zal tijdens de driejarige stageperiode verplicht deel uitmaken van deze
gesubsidieerde
rechtsbijstand.
Waar vroeger de deelname aan deze
juridische bijstand voorbehouden
was aan advocaat-stagiairs, kunnen

Yeliz Karaca

vandaag ook tableau-advocaten hun
medewerking verlenen. Dat de juridische eerstelijnsbijstand in principe door advocaten en de juridische
tweedelijnsbijstand enkel door
advocaten wordt verleend brengt
vooral garanties mee voor de rechtzoekende. Er is slechts een smalle
vaargeul tussen aan de ene kant de
noodzakelijkheid om rechtsbijstand
te verlenen aan behoeftigen en aan
de andere kant het belang voor de
samenleving om deze uitgaven
daarvoor binnen aanvaardbare perken te houden. Wat mij voor ogen
staat, ook al zijn er andersdenkenden, is een eigentijdse regeling die
een kwalitatief goed en toegankelijk
systeem van (begeleide) rechtsbijstand paart aan een redelijke
beheersing van de kosten.
Het justitieel apparaat dient met
andere woorden ook om de minderbedeelden de kans te bieden om
hun recht te kunnen verdedigen.
Zonder de pro en contra discussie
aan te gaan, merkte ik, direct na
mijn verkiezing als de nieuwe
Vertegenwoordiger voor dit gerechtelijk jaar in de wandelgangen van
het Justitiepaleis, dat bij verkenning
van alternatieven vooral behoefte
blijkt aan een meer resultaatgeraleteerde beloningsvorm of althans
ruwweg financiële vergoeding rechtstreeks van de cliënt. De terughoudendheid ten opzichte van het prodeo systeem in hoofde van sommigen wordt gematigd van zodra ze de
concrete consequenties ingevuld
zien bij de toebedeling van hun
taakstelling bij behoeftigen waar het
negatief resultaat nihil honorarium
zou kunnen betekenen.
De Orde is er om te zorgen dat advocaten de praktijk behoorlijk uitoefenen in het belang van een goede
rechtsbedeling. Al dan niet pro-deo,
een permanente opleiding is broodnodig. Vorming, training en supervisie maakt daar integraal deel uit.
Vanuit deze filosofie is de kern van
de opleiding gelegen in de juiste
vorming. Werkervaring opdoen is
minstens van even groot belang.

Speciaal aandacht verdient
het
“leraars c h a p ” .
Stagiairs dienen te worden
opgeleid, al
vinden enkelen dat springen in water
gelijk is aan
leren zwemmen. De vraag stelt zich
waarom mensen dan ook kunnen
verdrinken?
De nood aan juridische vorming van
advocaten is even belangrijk als de
socio-culturele ontmoeting van
confraters. Daarvoor zal JABKES
zonder twijfel zijn steentje bijdragen
op zijn virtuele ontmoetingsplaats,
www.jabkes.be . De maandelijkse
bestuursbijeenkomsten staan open
voor jullie participaties en bijdragen
om een spetterende, gevarieerde
agenda van socio-culturele activiteiten agenda te kunnen voorschotelen. Het JABkes bestuur zet zich in
elk geval graag in om jullie hier aan
de Brusselse balie naar jullie zin te
maken.
In mijn slotwoord, kan ik de eerlijke
spirit van een goede, sterke rechtsbedeling best onderstrepen met de
woorden van Meester Pierre Henri,
gewezen Stafhouder Balie Brussel;
“C’est cela la vraie grandeur de l’avocat: à travers toutes les vicissitudes rester soi-même avec pour
seule guide sa conscience, pour
seule force celle de sa conviction”.

Met oprecht confraternele groeten,
Yeliz Karaca
Vertegenwoordiger van de Stagiairs
bij de Nederlandstalige Orde Balie
Brussel
gerechtelijk jaar 2008-2009
en Voorzitter JABKES
E-mail:
vertegenwoordiger@jabkes.be /
info@jabkes.be
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Kalender JABkes-activiteiten
Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste activiteiten van de JABkes de komende weken en maanden. Een
aantal activiteiten heeft nog geen vaste datum zodat je best af en toe eens een kijkje neemt op www.jabkes.be/agenda. Tevens informeren wij jou via e-mail. Wens je je in te schrijven op de mailinglist van de JABkes of eens een vergadering bij te wonen, dan kan je eenvoudigweg een mailtje sturen naar info@jabkes.be.
Donderdag 25 september 2008 "After Workparty I"
De eerste After Workparty van het nieuw gerechtelijk jaar en tevens hét uitgelezen moment om de nieuwe collegastagiairs aan de Brusselse Balie te ontmoeten! Samen met de Carrefour des Stagiaires ontvangen wij jullie graag in
de "Havana", Zwaardstraat 4, 1000 Brussel (beneden aan de lift naast het Justitiepaleis). Vanaf 19u30 (met free
tapas) tot …
Tweede helft oktober 2008 "Openingsreceptie"
Niet te missen: de jaarlijkse openingsreceptie van de JABkes, met gratis drank en hapjes, exacte datum en locatie
volgt!
Woensdag 29 oktober 2008 "Dansvoorstelling in de Munt: Sutra"
In dit nieuwe project zoekt de bekende choreograaf en danser Sidi Larbi Cherkaoui naar een ‘werkwereld’ die openstaat voor de meest uiteenlopende culturen. In Sutra omringt hij zich met vijftien boeddhistische monniken van de
Shaolin-tempel, experten in de krijgskunsten. Hij bewondert de nauwgezetheid en doelmatigheid van hun bewegingen, hun bijzondere, alomvattende perceptie van lichaam en ruimte. Een niet te missen dansvoorstelling!
Aanvang om 20u. Meer info volgt. Onder voorbehoud van beschikbare tickets.
Vrijdag 7 november 2008 "Dag van de Stagiair"
Deze informatieve namiddag met sessies over de werking van het pro deo-systeem, de fiscale en sociale verplichtingen van de stagiair alsook de bancaire aspecten van het advocaat zijn, gaat door in het Justitiepaleis en is een
echte aanrader voor de nieuwelingen onder ons!
Nader te bepalen: JABkes-weekend, balie-quiz, mosselsouper, culturele en sportieve activiteiten, diner met buitenlandse stagiairs, etc.
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Interview met Frank Judo
Erlinde De Lange

it is het eerste artikel in
een reeks waarin we de
professionele bezigheden van enkele oud-voorzitters
van het Vlaams Pleitgenootschap
belichten, en hun naar hun herinneringen vragen aan hun VPGperiode.
Voor ons zit Frank Judo, VPG-voorzitter in 2004-2005, en allerminst
een onbekende voor het huidig
VPG-bestuur.
Frank Judo is immers nog steeds
nauw betrokken bij het balieleven
als lid van de Raad van de Orde van
2005 tot 2008. . Het is ook moeilijk
om hem niet tegen te komen op de
openingsactiviteiten van de balies
in binnen-en buitenland.
De concrete aanleiding voor dit
interview is echter het voorzitterschap
van
de
Vlaamse
Juristenvereniging (VJV) dat Frank
Judo vanaf eind september
opneemt.
Met dat gegeven steken we dan ook
van wal.
PP:Gefeliciteerd met je voorzitterschap van
de Vlaamse Juristenvereniging.
Wij merken in de keuze van je engagementen een voorliefde voor oude respectabele
verenigingen: het VPG (opgericht in 1891
dus 117 jaar) en nu ook de Vlaamse
Juristenvereniging (opgericht in 1885 als
Bond der Vlaamse Rechtgeleerden), intussen 123 jaar oud. De historicus in jou laat
zich dus toch af en toe zien?
FJ: Ja inderdaad, en er zijn wel meer
linken tussen het VPG en de VJV.
Zo stond Juliaan Van Der Linden,
die nauw betrokken was bij de
oprichting van het VPG, ook mee
aan de wieg van de Bond Der
Vlaamse Rechtsgeleerden, de voorganger van het VJV.
Er bestaat een zekere verwantschap
en continuïteit tussen deze beide
verenigingen.
Zij zijn beide al zeer lang bezig, en

Frank Judo en Myriam Kaminsky (toen voorzitter CJB) op de slotreceptie
van het werkingsjaar 2004-2005 (foto: Mr. Jan Vreys)
hun opdracht is nog steeds zeer
actueel, maar toch toont zich bij
beide verenigingen de nood aan
hertaling naar de maatschappelijke
context van vandaag.
Het is daarbij steeds zoeken naar
een evenwicht tussen enerzijds het
loyaal zijn aan de principes van de
oprichters – je kan niet van de VJV of
het VPG een gezelligheidsclubje
maken maar al evenmin een vakbond. Maar anderzijds: de oprichters zochten een antwoord op actuele vragen, en dus is er niets zo perfect continu met hun gedachtengoed, dan vandaag bezig te zijn met
vragen van nu.
(Glimlacht) En blijkbaar het ik iets
met verenigingen met een rijk verleden maar met een moeilijke toekomst.
Het ledenaantal is in elk geval niet
meer als vroeger – ook dat is een
probleem dat niet onbekend is bij
het VPG. Ik vraag me trouwens af of
er één vereniging is die niet met dat
probleem wordt geconfronteerd. Er
is veel belangstelling voor het aanbod dat verenigingen aan activiteiten kunnen bieden, maar vandaar
naar een lidmaatschap, is voor

velen een stap te ver.
(gaat verder)
Nu ja, de VJV heeft ook recent zware
tegenslag gekend, doordat haar vorige voorzitter, de als voorzitter én als
mens zeer gewaardeerde Jean
Laenens, tijdens zijn voorzitterschap
ziek is geworden en overleden.
Onder het voorzitterschap van Jean
Laenens waren nieuwe impulsen
gegeven, maar door zijn ziekte en
overlijden werd men gedwongen
eerst de lopende zaken op te volgen.
Daarnaast werd een werkgroep
opgericht dat als opdracht kreeg een
toekomstplan uit te werken voor de
VJV. Dat denkwerk resulteerde in 2
principes.
Ten eerste, de VJV moet een vereniging zijn van àlle juristen en niet
alleen van academici en advocaten
en magistraten,zoals ons imago
wel eens was. Niet helemaal
terecht, en niet helemaal onterecht
overigens.
Alle juristen hebben immers een
gemeenschappelijke achtergrond
en ook een gedeelde stijl: een zin
voor nauwkeurigheid, voor fair play
– audi et alteram partem, etc. Je merkt
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Interview met Frank Judo

in een vergadering vlug wie jurist
is, zowel positief als negatief.
Het is een beetje zoals met de
Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging, of het Vlaamse Geneeskundigen Verbond, dat zijn ook verenigingen van mensen verbonden
door hetzelfde diploma. Op dezelfde
manier wil de VJV een vereniging
zijn voor alle juristen, vooral nu het
woord ‘juridisering’ zo goed als een
scheldwoord geworden is, en je dus
als jurist, willen of niet, op je juristzijn wordt aangesproken.
Er wordt tegenwoordig te pas en te
onpas verwezen naar Amerikaanse
toestanden, met grote mediatieke
processen en eindeloze schadevergoedingen, als een schrikbeeld dat
te allen prijze moet vermeden worden. Maar tegelijk dreigt men tegenwoordig het kind met het badwater
weg te gooien. Soms is er te weinig
waardering voor de rechtstaat en
voor de procedures die wij kennen.
Vindt men dit een evidentie ?
Ten tweede wil de VJV ook dat de
juridische wereld zich niet op zichzelf terugplooit. Juristen moeten
overtuigd zijn van de waarde van
hun erfgoed, en hierover met anderen spreken.
Die discussies willen we aangaan
aan de hand van een beperkt aantal
activiteiten.
Er zal niet wekelijks iets voorzien
worden, maar als er iets georganiseerd zal worden, zou het moeten
gaan over fundamentele items eigen
aan de juristen in hun relatie tot de
wereld.
PP: Zoals de Staatsrechtconferenties?
FJ: Dat is nu precies een soort activiteit die we niet langer centraal kunnen stellen. Een gespecialiseerd
aanbod binnen één vakgebied uitwerken is niet de opdracht die het
VJV zich stelt.
Het congres over communicatie en
recht, dat we in maart georgani-
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seerd hebben, is voor élke jurist
interessant en sluit daarom meer
aan bij wat het VJV in de toekomst
wil doen.
PP: op de website www.vlaamsejuristenvereniging.be kunnen we de opdrachtverklaring lezen van het VJV:
“De VJV heeft tot taak de vele
Vlaamse Juristen te groeperen en
hun geëigende tolk te zijn bij het
behartigen van de belangen die
elkeen nauw aan het hart liggen:
het behoud van de Rechtstaat,
waarbij de VJV met overtuigingskracht de rol van waakhond heeft
opgenomen, de voltooiing en
instandhouding van de volle
gelijkwaardigheid van de Vlaamse
burgers in dit land, en de ontplooiing van de Nederlandstalige
rechtscultuur in België en
Europa.”
We kunnen dit leggen naast artikel 6
van de statuten van het VPG:
“De vereniging stelt zich tot doel de
Nederlandse cultuur en in het bijzonder de rechtscultuur alsmede
het rechtsleven in België te bevorderen en te ontwikkelen.Zij tracht
dit doel te bereiken met alle middelen en onder meer door een nauwe
onderlinge samenwerking in het
leven te roepen tussen alle
Nederlandstalige advocaten bij de
Balie te Brussel en door zorg te dragen voor de beroepsopleiding en de
voorlichting van de jongere leden
van de Balie’
De opdracht die beide vereningingen zich stellen ligt niet zo ver van
elkaar af.
FJ : Zonder afbreuk te willen doen
aan de jonge balies in ons land,
maar het VPG zal nooit een gewone
jonge balie zijn. De stichters van het
VPG wilden meer dan zijn een vriendengroepje waar het gezellig toeven
is, of een loutere belangengroepering. Het VPG kent een maatschappelijke opdracht. Met enkel een

goeie openingsdriedaagse is dat
doel niet bereikt.
PP: Je was voorzitter van het VPG in
2004-2005. Wat roerde er zich toen op
juridisch en gerechtelijk vlak?
FJ : We zaten toen (al) volop in de
discussies over de splitsing van het
gerechtelijk arrondissement BrusselHalle-Vilvoorde.
Als VPG hebben wij toen het voortouw genomen om een standpunt
hierover uit te werken, eerst in een
werkgroep, vandaaruit naar de rest
van het VPG. Deze tekst is later de
basis geworden van het standpunt
van de Nederlands Orde van advocaten te Brussel.
Naar die tekst wordt trouwens nog
steeds verwezen, kijk maar naar wat
Stafhouder Tallon in de pers gezegd
heeft bij zijn aantreden over het feit
dat de splitsing van het gerechtelijk
arrondissement niet onze eerste eis
is, en dus ook niet iets waarvoor wij
bereid zijn prijzen te betalen.
PP: Wat zijn je sterkste herinneringen aan
die periode?
FJ : Die herinneringen kan ik niet linken aan één jaar. Ik heb immers in
totaal een zestal jaar aansluitend in
het VPG gezeten (dat kon omdat ik
eerst als openingsredenaar lid van
het bestuur was).
Mijn sterkste herinnering is uiteindelijk toch de vriendengroep. We
hadden echt een plezierige groep,
waarvan ik bijna iedereen nog geregeld terugzie, als advocaat of in een
andere context.
De vergaderingen zelf duurden
hoogstens 2 uur, waarbij we er
steeds voor zorgden eerst stevig
door te vergaderen , en daarna een
pint te pakken bij Paul. Het was werken, maar daarna steeds ook plezier
maken.
Verder denk ik ook nog terug aan de
sigarenavond, en de 3-delige wijncursus, die toen de reputatie van
het VPG-bestuur heeft beïnvloed–
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zeer ten onrechte uiteraard ! (monkellach)
Wij hebben toen ook twee studiedagen georganiseerd, één grote over
het aansprakelijksrecht, en één kleine over het Beneluxrecht.
Ook de openingsrede in het
Vlaamse Parlement en het openingsbanket in de Skyhall blijven
mij bij, hoewel onze tafelschikking
bij dat laatste evenement – aan de
hand van wetsartikels - voor een
heerlijke chaos heeft gezorgd…
PP: Wij merken vandaag de dag dat het
niet eenvoudig is om een organisatie als het
VPG dichtbij de advocaat te brengen. Er is
voor alles wat we doen enorme concurrentie: het vormingsaanbod, de culturele activiteiten, de ontmoetingsmomenten; al deze
zaken worden ook elders aangeboden.
Bovendien kent de Brusselse balie natuurlijk een zeer groot aantal advocaten die
beroepshalve nauwelijks op het paleis
komen.
We zoeken natuurlijk steeds naar manieren
om toch onze plaats te behouden en versterken.
Wat is je mening hierover ?
FJ : In dit soort zaken denk ik dat er
geen goede antwoorden mogelijk
zijn.
Vooreerst moet je steeds naar de
concrete omstandigheden kijken.
Bovendien leer je in het verenigingswerk vlugger tevreden te zijn.
Mensen blijven niet lang op dezelfde post zitten – en dat is maar goed
ook – maar op die manier is het ook
zeer moelijk om op lange termijn te
denken.
Dus laat ons bescheiden zijn en zoeken naar vele kleine succesjes in
plaats van het grote antwoord te
willen vinden op de vraag waar het
naartoe gaat of moet gaan.
Een vereniging mag trouwens zich
niet voortdurend zitten afvragen of
ze nog goed bezig is. Uiteraard moet
je deze discussie durven voeren,

maar maar er komt een moment dat
die discussie moet stoppen en dat
je terug aan het werk moet.
Het gebeurt niet zelden je te lang
over de identiteit en doelstellingen
bezig bent, en op het einde van de
rit merkt dat je niets georganiseerd
hebt voor je leden. Op zo’n momenten werkt de identiteitsvraag verlammend en schiet ze ook haar doel
voorbij.
Idem met de vraag wie je doelpubliek is.
Is het zo belangrijk om dat steeds
zuiver te kunnen definiëren ? Ik heb
daar zelf nooit van wakker gelegen.

Het VPG kan in alle bescheidenheid
en gerichtheid een stem zijn voor de
advocaten in Brussel. Zij moet zich
daarbij niet verschuilen achter haar
ledenaantal om een al te bescheiden positie in te nemen.
Zij biedt ook méér dan de Raad een
‘laboratorium’ waarin vrij kan
gedacht worden – denk maar aan
het standpunt over de splitsing van
het gerechtelijk arrondissement.
Zij kan over een aantal zaken een
standpunt innemen en dat uitdragen, op voorwaarde uiteraard dat dit
standpunt gegroeid is vanuit een
brede basis bij het VPG.
PP : Nog tips voor de jonge garde ?

Je moet een andere verenigingen
het succes gunnen van de activiteit
die je eigenlijk zelf had willen organiseren en zelf intussen met
enthousiasme verdergaan.
PP : Wij kijken soms met een zekere jaloezie naar de Franstaligen aan de Brusselse
balie.
Zij krijgen niet zelden een grote opkomst
voor hun activiteiten. De vijver waaruit ze
kunnen vissen is wel groter, maar toch.
FJ : Die vijver is wel groter, maar niet
zoveel. Proportioneel boeken ze
inderdaad veel succes.
Misschien is één van de redenen
juist dat in Vlaanderen het verenigingsleven veel sterker uitgebouwd
is. Wij weten allemaal dat wat dat
betreft, er twee soorten mensen zijn:
mensen die van geen enkele vereniging lid zijn, en mensen die in heel
veel verenigingen meedraaien.
Hoe meer engagementen je hebt,
hoe minder vaak je kan ingaan op
elke van de vele interessante activiteiten die georganiseerd worden.
Misschien speelt dat bij de vrienden
van de Conférence du Jeune Barreau
iets minder mee… ? Voer voor
sociologen, zou ik zeggen.

FJ : Ik zou de huidige generatie vooral willen zeggen dat ze zich niet
moeten laten afleiden door de
opmerkingen van anderen dat het
vroeger beter was enzo.
Iedere generatie moet voor zijn tijd
het VPG uitbouwen zoals dat nodig
is.
Het feit zelf dat het VPG blijft
bestaan en dat er mensen zijn die
hun vrije tijd willen geven aan de
uitbouw ervan – chapeau daarvoor is op zich al een zeer goed teken.
Er is steeds een scheut roekeloosheid nodig om je te engageren in
het VPG, en dat soort roekeloosheid
verdient ons respect !
PP : (een beetje fier) Bedankt, ook voor dit
gesprek, en veel succes nog met al je acitiviteiten.

PP: in welke mate kan het VPG volgens jou
een politieke rol spelen?
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Koken met Tim Motheus

E

Tim Motheus

igenlijk heb ik het niet zo
begrepen op ruïnes1 en dat
soort dingen, maar bon ... in
dit geval kon ik er moeilijk aan ontsnappen. Om te beginnen had ik bij
mijn afscheid in 2001 al luidkeels2
beweerd dat op een dag “I'll be
back”. Anderzijds had ik net voor de
zomervakantie aan uw charmante
hoofdredactrice beloofd dat ik tijdens dit gerechtelijk jaar wel een
paar artikeltjes zou plegen. U zit
dus weer voor een volledig gerechtelijk jaar opgescheept met Tim
Motheus.
Tijdens de afgelopen zomervakantie
(vooral zo rond 15 juli) heb ik mij
weer, zoals menigeen Belg en
Vlaming met een greintje gezond
verstand, mateloos geërgerd aan
het politiek gehakketak van Leterme
en de zijnen rond Brussel-HalleVilvoorde. Want, geef toe, B.H.V. is
het typevoorbeeld van een probleem dat onze politiekers zelf
gecreëerd hebben en waarvan ze nu,
tot hun grote scha en schande en
ondanks gespierde uitspraken in de
aanloop naar de verkiezingen van
2007, moeten toegeven ... dat ze het
eigenlijk niet kunnen oplossen.
Wordt, wellicht en op een typisch
Belgische manier, vervolgd ...

Tegen beter weten in en eeuwig
optimist zijnde dacht ik, laten we er
iets constructiefs mee aanvangen;
en vandaar dit recept, waarin rood
(de kleur van de Waalse haan – in
casu: de kleur van het rauwe gehakt
en van de tomaten), geel (in casu:
de kleur van het vruchtvlees van de
aubergines en van de komkommer
en de kleur van de Griekse pasta) en
zwart (in casu: de kleur van de
aubergines) (de kleuren van
Vlaanderen) verenigd zijn:
B.H.V.: opgevuld en verenigd
Men neme, voor 4 personen:
• 3 aubergines
• 600 gr. gehakt,

• 2 eieren,
• 1 ui
• geraspte parmezaanse kaas,
• 200 gr. Griekse pasta (pasta in de
vorm van rijstkorrels),
• 5 tomaten,
• een halve komkommer,
• basilicum, oregano, cayennepeper, zwarte peper, lookpoeder (of
verse look) en een blokje groentebouillon.
Kook de Griekse pasta volgens de
aanwijzingen op de verpakking (over
het algemeen 12 minuten indien hij
“al dente” mag zijn en 15 minuten
indien hij volledig gaar moet zijn).
Was de aubergines onder stromend
water, droog ze af, verwijder het
kroontje en snijd ze middendoor.
Hol ze in het midden een beetje uit.
Versnipper de ui. Meng het gehakt
met de fijngesnipperde ui en de
eieren en kruid naar eigen smaak
met zwarte peper, cayennepeper en
(veel, maar ook weer niet TE veel
(doseren is de boodschap, doe dus
niet zoals Leterme met zijn beloftes)) oregano. Meng het geheel met
een vork tot een homogene massa.
Verdeel het gehakt over de aubergines en bestrooi met parmezaanse
kaas. Plaats het geheel op een bak-

1 Ok, “reunies”. Gewoon even checken of u wel aan het opletten was ...
2 Bij wijze van spreken, want mijn ware identiteit is en blijft een goed bewaard V.P.G.-geheim.
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plaat, gedurende 25 minuten in een
op 200° C voorverwarmde oven, tot
er zich een bruine korst op het
gehakt gevormd heeft.
Ontvel en ontpit de tomaten; en
snijd het vruchtvlees in blokjes.
Verwarm het vruchtvlees in een pan
tot wanneer het vruchtvlees een
zachte textuur begint te krijgen.
Kruid naar eigen smaak met peper,
look en basilicum (zelfde opmerking
als bij de oregano). Eventueel kan
hier nog een beetje cayennepeper
toegevoegd worden.
Was de halve komkommer en snijd
hem in blokjes (brunoise) van ongeveer 1 cm. Doe de komkommerblokjes en de Griekse pasta bij de tomaten. Roer goed om, en neem de pan
van het vuur.
Schik op ieder bord 1 of 2 halve
aubergines (afhankelijk van de
grootte van de aubergines en van de
honger van uw tafelgenoten) en één
of meerdere scheppen Griekse pasta
met komkommer en tomaten.
Smakelijk en veel splitsingsplezier...
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amuel
Huntington,
Botsende beschavingen
– Cultuur en conflict in
de 21ste eeuw.”, Manteau/Anthos,
2006; 412 blz.

De auteur is professor aan de
Harvard University. Hij leidt er het
John M. Olin Institute for Strategic
Studies for International and Area
Studies. Tevens is hij president van
The American Political Science
Association. Van zijn hand verschenen talrijke boeken en geschriften
over de internationale diplomatie.
Ofschoon reeds verschenen in 1997,
kende dit boek slechts een groeiend
succes vanaf de laatste jaren en
wordt het thans opgetild tot een van
de Amerikaanse bestsellers.
Waarchijnlijk is de oorspronkelijke
onderwaardering te wijten aan de
onverbloemde Cassandra-uitspraken van de auteur omtrent de eerder
sombere toekomst van het Westen
(West-Europa en Amerika).
Huntington schetst op een magistrale wijze de nieuwe internationale
verhoudingen en biedt een inzicht
in de complexiteit van de hedendaagse wereldpolitiek.
Zoals een Knack-commentator het
schreef, levert hij de ideale aanzet
voor discussies over culturele identiteit in een globaal perspectief.
Huntington citeert, als volgt, bij het
schetsen van het nieuwe tijdperk in
de mondiale politiek, de Franse historicus Fernand Braudel: “Voor
eenieder die belangstelling heeft
voor de hedendaagse wereld en
zeker voor degenen die er eeen
actieve rol in willen spelen, is het
zeer profijtelijk als men op de
wereldkaart weet aan te geven welke
beschavingen er bestaan, welke
grenzen hen scheiden, en wat hun
centra zijn en wat hun periferie, hun
provincies en de lucht die men daar
ademt alsook de algemene en specifieke conventies hun bindende

Boekbespreking
Hugo Van Eecke

kracht vormen. Anders zal men catastrofale inschattingsfouten maken.”
Bij de vraag naar een universele
beschaving stipt de auteur aan dat
de centrale elementen van elke cultuur of beschaving taal en religie
zijn.
De beschikbare cijfers voor de periode 1958-1992 tonen aan dat er een
significante afname is van het deel
van de wereldbevolking dat Engels ,
Frans, Duits, Russisch en Japans
spreekt terwijl er een toenmae is
van de bevolking die Hindi,
Maleis/Indonesisch,
Arabisch,
Bengaals, Spaans, Portugees en nog
andere talen spreekt.
Er bestaan twee voorstellingen van
de macht van het Westen in relatie
tot andere beschavingen.
De ene is die van de overweldigende, triomferende en vrijwel totaal
Westerse dominantie.
De tweede voorstelling is heel
anders. Het is er een van een
beschaving in verval die haar aandeel in de wereldpolitieke, economische en militaire macht ziet slinken in de verhouding tot andere
beschavingen.
Volgens de auteur ligt de werkelijkheid tussen de twee voorstellingen.
Het westen is nu absoluut dominant
en zal wat macht en invloed betreft
de nummer één blijven tot ver in de
21ste eeuw.
Maar er zulllen zich ook geleidelijke
onontkoombare en fundamentele
wijzigingen voordoen in de machtsbalans tussen de beschavingen en
de macht van het Westen zal in verhouding tot de macht van andere
beschavingen blijven afnemen.
De opvolgers van Reagan, Thatcher,
Mitterand en Kjohl zullen geëvenaard worden door de opvolgers van
Deng Xiaoping, Nakasone, Indira
Ghandi, Jeltsin, Khomeini en
Soeharto. Het tijdperk van de
Westerse domininatie zal geleidelijk
voorbij gaan. In de tussenliggende
jaren zullen het verbleken van het

Westen en de bloei van andere
machtscentra een mondiaal proces
van heropleving van niet-westerese
culturen bevorderen.
Wij zijn getuige van het einde van
het progressieve tijdperk dat
gedomnieerd werd door wersterse
ideologieën. We treden een tijdperk
tegemoet waarin vele uiteenlopende beschavingen met elkaar in interactie komen, onderling concurreren
en samenleven. Dit wereldwijde
proces, oordeelt Huntington, wordt
duidelijk gedemonstreerd met de
heropleving van de religie in talrijke
delen van de wereld en vooral met
de culturele wederopstanding van
Aziatische en Islamitische landen
die voor een belangrijk deel gevoed
wordt door hun economische en
demografische dynamiek.
Het verschuivende machtsevenwicht tussen beschavingen maakt
het steeds moeilijker voor het
Westen om zijn doelstellingen te
realiseren met betrekking tot
wapenproliferatie, mensenrechten,
immigratie en andere kwesties.
Om de verliezen in deze situatie te
beperken, moet het Westen zijn economische bronnen zorgvulgdig
beschermen tijdens onderhandelinp. 15
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gen met andere samenlevingen en
moet het de eenheid bewaren. Het
moet het beleid onderling afstemmen om het andere samenlevingen
moeilijker te maken westeres landen tegen elkaar uit te spelen en het
moet de verschillen tussen nietwesterese naties benadrukken en
benutten.
In het hoofdstuk “Van transitieoorlogen naar breuklijnoorlogen” stipt
de auteur aan dat de oorlogzucht en
de hang naar geweld van de Islam in
de twede helft van de 20ste eeuw
een feit is waar zowel de moslims
als de niet-moslims niet omheen
kunnen.
Zijn aandacht gaat in grote lijnen
naar het fenomeen van de breuklijnoorlogen en de breuklijnconflicten.
De eerste, merkt hij op, zijn periodiek en vaak zeer gewelddadig; de
tweede zijn onophoudelijk.
De centrale conclusie die hij trekt
uit de geschiedenis van beschavingen is en blijft dat veel dingen
mogelijk zijn maar dat niets onafwendbaar is. Beschavingen hebben
het vermogen om zich opnieuw te
vormen en te vernieuwen.
De hamvraag wat het Westen betreft
is of het geheel, afgezien van
beproevingen van buitenaf, in staat
is om het intern proces van verval
een halt toe te roepen en om te
keren.
Kan het Westen zichzelf hernieuwen
of zal het doorzetten van de interne
ontbinding zijn ondergang en/of
onderwerping door andere economische en demografisch meer dyna-
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mische beschavingen alleen maar
versnellen?
Veel belangrijker dan de economie
en de bevolkingsopbouw zijn –
onderstreep Huntington –de problemen van moreel verval, culturele
zelfmoord en politieke onenigheid
tussen de Westerse landen. Hij verwijst hier o.a. naar:
1. Een toename van asociaal
gedrag, zoals misdaad, drugsgebruik en geweld.
2. Toenemende echtscheidingen,
onwettige kinderen, tienzwangerschapen en eenoudergezinnen.
3. In de Verenigde Staten, een afname van het sociaal kapitaal,
d.w.z., van de deelname aan het
vrijwlligerswerk en van het persoonlijke vertrouwen dat daarmee samenhangt.
4. Algehele verzwakking van het
arbeidsethos en de opkomst van
een cultus van persoonlijk uitspattingen.
5. Verminderde toewijding aan het
onderwijs en intellectuele activiteiten, die zich in de Verenigde
Staten uitdrukt in lagere prestaties in de scholen.
De auteur is de overtuiging toegedaan dat het doen overnemen door
niet-westerse mensen van westerese waarden, instellingen en cultuur
immoreel is vanwege de manier
waarop dat gerealiseerd zou moeten
worden. Het bijna universele bereik
van de Europese macht aan het eind
van de 19de eeuw en de dominante
positie in de wereld van de
Verenigde Staten aan het eind van

de 20ste eeuw, hebben veel elementen van westerse cultuur over de
hele wereld verbreid.
Europa is echter – aldus Huntington
– geen wereldmacht meer. De
Amerikaanse hegemonie is alleen al
tanende omdat die niet langer
noodzakelijk is om de V.S. te
beschermen tegen een militaire
Sovjet-dreiging zoals die tijdens de
Koude Oorlog bestond.
De auteur herinnert eraan dat de
Canadese politicus, Lester Pearson,
in de jaren vijftig van de vorige eeuw
waarschuwde dat we aan de rand
staan van een tijdperk waarin verschillende beschavingen zullen
moeten leren om vreedzaam naast
elkaar te leven, van elkaar leren,
elkaars geschiedenis, idealen, kunst
en cultuur bestuderen, elkaar
wederzijds verrijken. Het alternatief,
in deze kleine overvolle wereld, is
onbegrip, spanning, conflict en ramspoed.
Dit boek lokt ongetwijfeld veel discussie en bij sommigen ongeloof en
onbegrip uit.
De grote verdienste van Hutington
is dat hij, vooral de mensen die bhoren tot de Westerse beschaving, aan
het denken zet en de overtuiging bijbrengt dat we leven in een constant
wijzigende wereld waarin bepaalde
zekerheden verdwijnen en nieuwe
uitzichten in het wereldgebeuren
gecreëerd worden, met alle gevolgen vandien.

We houden er dezelfde uren op na.
Omdat we weten dat juridische beroepen een
grotere beschikbaarheid vereisen
dan
traditionele
beroepen,
hebben we speciaal voor u de
ING Privalis Desk gecreëerd,
een contactcentrum dat toegankelijk is van
maandag tot vrijdag van 8 tot 20 uur. Op die

manier hebt u permanent een gesprekspartner
die speciaal gevormd is om
tegemoet te komen aan uw
specifieke noden. Of het nu om
gewone of om meer ingewikkelde
verrichtingen gaat, één enkel telefoontje naar
uw Privalisadviseur volstaat.

Profiteer van de ING Privalis Desk op 02 464 63 01 elke werkdag van 8 tot 20 uur !

Bestuur

het poelaertplein

Vlaams Pleitgenootschap 2008-2009
Permanente vorming - Poelaertplein - Pleitwedstrijd

Voorzitter

Mr. Charlotte Verhaeghe
Waterloosesteenweg 412 F - 1050 Brussel
Tel : 02 344 18 45 - Fax : 02 538 50 14
- 02 347 21 23 chverhaeghe@praxislaw.eu
www.praxislaw.eu

Mr. Dirk Lambrecht
Waterloosteenweg 412 F - 1050 Brussel
Tel : 02 340 17 23 - Fax : 02 347 21 23
dlambrecht@praxislaw.be
www.praxislaw.eu

Pro-Voorzitter

Poelaertplein - Website - Pleitwedstrijd
Mr. Erlinde De Lange
Tedescolaan 7 - 1160 Oudergem
Tel : 02 663 30 80 - Fax : 02 663 30 81
edl@xirius.be
www.xirius.be

Mr. Joost Hendrix
Louizalaan 114/27 - 1050 Brussel
Tel : 02 218 56 98 - Fax : 02 644 02 09
joosthendrix@skynet.be

Secretaris - Openingszitting - Cultuur

Openingszitting - Reis
Mr. Yves Lemense
Louizalaan 283/21 - 1050 Brussel
Tel : 02 639 26 26 - Fax : 02 639 26 27
Yves_lemense@hotmail.com

Mr. Valérie Beckers
Ridderstraat 2 bus 2 - 1800 Vilvoorde
Tel : 02 253 95 90 - Fax : 02 253 42 19
vb@vanobberghen.be

Penningmeester
Mr. Dieter Van Tendeloo
Waterloolaan 34 - 1000 Brussel
Tel: 02 472 40 11
Fax: 02 424 31 49
dvantendeloo@rawlingsgiles.eu.com

Openingsredenaar 2008-2009
Mr. Benoît Allemeersch
Louizalaan 65 B 2 - 1050 Brussel
Tel : 02 533 59 57 - Fax : 02 533 59 59
benoit.allemeersch@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com

Openingsredenaar 2009-2010
Mr. Vincent Sagaert
Louizalaan 99 - 1050 Brussel
Tel: 02 543 31 00
Fax: 02 543 31 01
vincent.sagaert@eubelius.com

HET POELAERTPLEIN
2007-2008 • Nr 1

p. 18

Cultuur
Mr. Erik Somers
Louizalaan 137/1 - 1050 Brussel
Tel : 02 543 02 00 - Fax : 02 538 13 78
erik.somers@vancutsem.be

Vertegenwoordiger van de Stagiairs
Mr. Yeliz Karaca
Kunstlaan 1/3 - 1210 Brussel
Tel: 0486 80 02 90 - Fax: 02 209 04 59
yeliz.karaca@hotmail.com

Het Aanvullend Pensioen
met het beste rendement
speciaal voor U

Voorzorgskas
voor advocaten, gerechtsdeurwaarders
en andere zelfstandigen OFP

Gulden Vlieslaan 64 • 1060 Brussel
Tel. : 02 534 42 42 • Fax : 02 534 43 43
info@vkag.be • www.vkag.be
IBP toegelaten op 30/07/2007 onder nr. 55.002

het poelaertplein

van het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel

DE CUYPER Brothers
DETECTIVES
Business intelligence, bewijs, vaststelling,
onderzoek, bewaking, achtervolging.
Deskundige Expertise

Voorzorgskas
voor advocaten, gerechtsdeurwaarders
en andere zelfstandigen OFP
Zie advertentie blz. 19

ARCHIVES
CONSEIL

uw archieven
vertroetelen

Nationale & Internationale zaken
Aangesloten agentschappen
in de ganse wereld door
ISIS, WAD, ABI, INTELNET, CII, enz.
502 Louisalaan • 1050 Brussel
www.decuyper.net • decuyper@skynet.be
Tel. : +32 (0) 2 649 44 88
Fax : +32 (0) 71 59 50 53

Kleos, de opvolger van Jurisoft, is
de nieuwste, onmisbare oplossing
voor een optimaal beheer van uw
advocatenkantoor!
Voor meer info: tel. 0800 14 500
E-mail : kleos@wkb.be

www.kleos.be

Theuxstraat, 19 • 1040 Brussel
Tel. : 02 647 33 01 • Fax : 02 646 28 85
E-mail : archives.conseil@swing.be

Destruction and Recycling in Total Security

ARCHIEVENVERNIETIGING
Software voor advocaten
Email : informa@cicero.be
www.cicero.be
Tel 0800/91080

Tél.: 02 346 44 22
Fax: 02 344 00 86
www.mca-recycling.com

Tel.: 02 464 630 1
Fax: 02 464 630 9
Mail: desk@privalis.be
www.privalis.be

