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Voorzorgskas
voor advocaten, gerechtsdeurwaarders

en andere zelfstandigen OFP



De Voorzorgskas voor advocaten en gerechtsdeurwaarders en andere
zelfstandigen levert optimale voorzieningen.
De kapitalisatievoet is beduidend hoger dan bij andere IBP’s (3,50%)
en de bijdrage is, zoals bij elk ander pensioenfonds, afhankelijk van
de inkomsten van 3 jaar terug.

Er is ook keuzemogelijkheid tussen een gewone en een sociale
pensioenovereenkomst, die op haar beurt dan weer bepaalde
solidariteitsprestaties bevat.

Met betrekking tot deze voorzieningen (solidariteitsprestaties in het
kader van een sociale pensioenovereenkomst) werkt onze
Voorzorgskas samen met de Voorzorgskas voor apothekers.

1. Gewone pensioenovereenkomst 2008

De bijdragen voor de pensioenvorming worden berekend op de
inkomsten en bedragen actueel tussen 1 en 8,17% op het netto
geherwaardeerd beroepsinkomen van 2005.

Er is een minimum en een maximum voorzien die actueel respectieve-
lijk 250,00 €/jaar en 2.686,05 €/jaar bedragen.

De advocaat kiest ook autonoom of hij zijn aanvullend pensioen al
dan niet overdraagbaar wil maken op het hoofd van een begunstig-
de. Een niet-overdraagbaar pensioen heeft uiteraard een hoger
rendement omdat er, bij het eventueel overlijden van het lid vóór de
pensioenleeftijd, niets wordt uitgekeerd.

2. Sociale pensioenovereenkomst 2008

In een "sociale" pensioenovereenkomst zijn solidariteitsprestaties vervat.

Hier worden de bijdragen voor de pensioenvorming berekend op de
inkomsten en bedragen actueel tussen 1 en 9,40% op het netto
geherwaardeerd beroepsinkomen van 2005.

Er is een minimum en een maximum voorzien die actueel  respectie-
velijk 1.000,00 €/jaar en 3.090,44 €/jaar bedragen.

In bepaalde omstandigheden worden solidariteitsprestaties aan de
leden geboden in samenwerking met de Voorzorgskas voor apothekers :

a) bij overlijden
b) bij invaliditeit
c) bij moederschap
d) bij arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval of moeder-

schap.

De premies van een sociale pensioenovereenkomst bevatten een
bijdrage voor dit apart solidariteitsstelsel in het kader van de pen-
sioenvorming, die 10% bedraagt van de jaarlijks gekozen bijdragen.

3. Waarom kiezen voor de Voorzorgskas ?

De kostenstructuur bij de Voorzorgskas voor advocaten en gerechts-
deurwaarders en andere zelfstandigen ligt beduidend lager dan bij de
banken en de verzekeringsmaatschappijen (de inningskosten van de
bijdragen en de beheerskosten belopen amper 3% en er is een vrij-
stelling gedurende max. 3 jaar maar beperkt tot de leeftijd van 30
jaar).

De deelneming in de winst is samengesteld uit de kapitalisatievoet
(3,50%) en een bonus.

Een pensioenopbouw via de Voorzorgskas voor advocaten, gerechts-
deurwaarders en andere zelfstandigen is dus aanbevolen, want is
beduidend gunstiger dan bij andere instellingen (banken of verzeke-
ringsmaatschappijen).

Daarenboven is de raad van bestuur uitsluitend samengesteld uit
advocaten en gerechtsdeurwaarders.

De voordelen voor het afsluiten van een individuele pensioenover-
eenkomst zijn legio en bevatten, naast uiteraard de opbouw van een
kapitaal uit te betalen op de pensioenleeftijd, o.m.:

a) volledige aftrekbaarheid als beroepskost (op dezelfde voet als de
sociale bijdrage)

b) vermindering van de (toekomstige) sociale lasten
c) cumul mogelijk met groepsverzekering en traditionele spaarformu-

les, zoals pensioensparen en langetermijnsparen. Onderzoek heeft
uitgewezen dat het voordeliger is eerst het aanvullend pensioen uit
te putten, vooraleer bijdragen te betalen voor een groepsverzeke-
ring

d) geen verzekeringstaks van 4,40% (in tegenstelling tot een groeps-
of bedrijfsleidersverzekering met ook een forse eenmalige belas-
ting bij uitbetaling).

L. CHABERT
Voorzitter van het Directiecomité

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 
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Voorsprong door techniek  www.audi.be

Gemiddeld verbruik (l/100 km) : 5,9 - 10,2 / uitstoot CO2 (g/km) : 154 - 244.
Getoond model met opties. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.audi.be

De nieuwe Audi A6 2.0 TDIe 

De komst van de Audi A6 luidt een nieuw tijdperk van efficiëntie in. Dat blijkt meteen uit de talrijke
innovaties die hij herbergt, waaronder een nieuwe, nog zuinigere dieselmotor met common rail
diesel technologie, een uitgebreid arsenaal aan energierecupererende middelen en een hoger koppel.
De combinatie van al deze eigenschappen geven u niet alleen superieure prestaties, maar ook een lager
brandstofverbruik. Zodra u achter het stuur zit, beseft u het: de nieuwe Audi A6 is zijn tijd ver vooruit.

Hoe efficiënter de technologie, hoe lager het brandstofverbruik

4859 A6 PM 297x210_NL.indd   1 8/10/08   11:31:17
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aarde Confraters,

Wanneer U dit tweede Poelaertplein van
het jaar ter hand neemt, is het gerechtelijk jaar goed
op gang. De drukke septembermaand ligt achter ons.
We weten intussen allemaal wat een, ‘verificatiezit-
ting’ is, we beginnen de fixatietermijnen wat in te kun-
nen schatten en we weten dat bonus-pater-familias-beleg-
gingen, zakenbanken en inspraak van aandeelhouders
voortaan tot het verleden behoren.

Ook het 118de werkingsjaar van het Vlaams Pleitgenootschap is intussen
goed op dreef en ik dank velen onder U voor hun bijdrage daaraan. 

Op 27 en 28 november verwachten we U graag voor onze belangrijkste activi-
teit van het jaar: de openingszitting. Op donderdag 27 november zal in het
Academiënpaleis de traditionele openingsrede gehouden worden. In tegen-
stelling tot eerdere berichten, zal dat door omstandigheden niet door Mr.
Benoît Allemeersch zijn, maar door Mr. Vincent Sagaert, die ons zal onder-
houden over de toch wel actuele thematiek van het eigendomsrecht. 

Vrijdag 28 november is dan de tijd weer aangebroken voor het banket en de
revue. Deze gaan door in de Concert Noble, maar weest gerust: dit jaar wordt
daar geen sneeuw verwacht…

Ik maak van deze gelegenheid graag gebruik om diegenen onder U die hun
lidmaatschap nog niet vernieuwd zouden hebben nog eens te wijzen op de
grote voordelen die U daarmee kan doen, zeker indien U naar het banket
wenst te komen. De patrons onder U zijn ongetwijfeld ook de traditie nog niet
vergeten volgens dewelke de bijdrage voor stagiairs door hun patrons ten
laste wordt genomen. 

Zoals de naam al laat vernoemen, valt het werkingsjaar van het Vlaams
Pleitgenootschap natuurlijk ook niet stil na de openingszitting van november:
U vindt verderop in dit nummer een kalender van de komende activiteiten
welke wij in de komende maanden voor U in petto hebben op het vlak van cul-
tuur (musea, opera, …), permanente vorming en ontspanning.

U mag er ook op rekenen dat wij de actualiteit niet uit het oog verliezen en
op gezette tijden een paleisdispuut aan een heet hangijzer zullen wijden.

Ik hoop U in de komende maanden dan ook geregeld te mogen ontmoeten.

Met confraternele groet,

Dirk LAMBRECHT
Voorzitter

Woord van de Voorzitter
Dirk Lambrecht

W
Agenda
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vertegenwoordiger van de

Stagiairs Nederlandstalige orde
balie Brussel 2008-2009)
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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

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 HIN-
NEKENS 
Zin en onzin van de professionele vennoot-
schap voor een advocaat

8/5/2009 FAMILIERECHT
Mr. Febian APS
Actualia echtscheiding

12/6/2009 VERKEERSRECHT
Dhr. Patrick LENVAIN

Prof. Alois VAN OEVELEN
Exoneratie- en vrijwaringsbedingen

Prof. Sophie STIJNS
Derde-medeplichtigheid aan andermans contractsbreuk

Prof. Ilse SAMOY
Actuele topics van conventionele vertegenwoordiging

Prof. Ignace CLAEYS en Prof. Piet TAELMAN
Contract en kort geding

Prof. Vincent SAGAERT
Actuele knelpunten inzake schuldvergelijking

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

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 RECYCLAGES 2008-2009

PROGRAMMA STUDIEDAG 2008-2009

ALVAST TE NOTEREN IN DE AGENDA

- 27/11/2008 Plechtige Openingszitting in het
Academiënpaleis

- 28/11/2008 Banket in de Concert Noble
- 04/03/2009 Pleitwedstrijd
- 05/06/2009 Algemene Vergadering + receptie

PROGRAMMA CULTUUR

- 04/11/2008 Nocturne ING (Koningsplein)
- 11/12/2008 Opera Rusalka (De Munt)
- 26/02/2009 Nocturne Da Van Dyck a Bellotto (PSK)

De jaarlijkse studiedag zal doorgaan op vrijdag 24 april 2009 in de ING-aula onder de titel Actuele ontwikkelin-
gen in het Verbintenissenrecht.
Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen of aanpassingen, ziet het programma er momenteel uit als volgt:
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Steunende leden 2008-2009

Asscherickx Bertrand - Blanpain Bruno - Deldycke Liliane - DeRidder Luc - Dubaere Joan
- Judo Frank - Geinger Huguette - Gooris August - Hendrix Joost - Meesseman Eline - Tytgat Alain - 

Van Alsenoy Karel - Van Der Schueren Frank – Van Eecke Hugo (ere-voorzitter) - Vermeir Tim

Lidgelden 2008-2009

• Advocaten stagiairs: 30 EUR
• Advocaten (minder dan 15 j. balie): 55 EUR
• 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

Dit bedrag dient gestort te worden op het rekeningnummer 630-0215139-52 met vermelding van naam en het
gekozen abonnement.

Regentschapsstraat, 67 • 1000 Brussel Tel. 02 512 98 45 • Fax 02 511 72 02 
www.bruylant.be info@bruylant.be

Code pénal
10e édition 
à jour au 1er septembre 2008

Marie-Aude Beernaert, Françoise Tulkens
& Damien Vandermeersch

2008
1.374 blz. • 45 €

Code judiciaire
6e édition 

à jour au 1er juillet 2008

Alphonse Kohl & Guy Block

2008

1.802 blz. • 45 €



Wat kan Zenitor 
Openingszitting en openingsbanket

118de werkjaar Vlaams Pleitgenootschap

e Voorzitter en het bestuur van het Vlaams Pleitgenootschap hebben het genoegen U op 27 en 28 novem-
ber 2008 uit te nodigen op de plechtige openingszitting en het galadiner ter gelegenheid van de opening
van het 118de werkingsjaar.

Donderdag 27 november 2008

Op donderdagavond om 19u00 vindt de openingszitting plaats in het Academiënpaleis te Brussel.

Mr. Vincent SAGAERT zal de openingsrede houden met als titel “De vergeten dimensie van het eigendoms-
recht”.
Na de repliek van de Voorzitter zal Stafhouder Alex Tallon de vergadering toespreken.

Tijdens de Openingszitting worden eveneens de jaarlijkse Prijs van de Vlaamse Pleiter en de prijs van de Oud-
Stafhouders uitgereikt.
De zitting wordt gevolgd door een receptie voor de aanwezigen, aangeboden door ING Privalis.

Het aantal plaatsen is beperkt en inschrijven voor 15 november aanstaande is absoluut noodzakelijk.

Vrijdag 28 november 2008

’s Avonds wordt U vanaf 19u00 verwacht in de Concert Noble te Brussel. 
Inkom: Stagiairs-leden: 59 EUR

Leden: 69 EUR
Niet-leden: 99 EUR

Naar jaarlijkse traditie zal U die avond kunnen genieten van een revue, galadiner en dansfeest die meer dan
de moeite waard zijn.

De Voorzitter en het bestuur van Vlaams Pleitgenootschap hopen U in groten getale te mogen verwelkomen!

D
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iezen voor een loopbaan in
de advocatuur is kiezen
voor een loopbaan met

veel uitdagingen. Geen keurig afge-
bakende werkuren, voortdurend
jezelf bijscholen, veel aandacht
besteden aan netwerken … ; dat
vraagt een duidelijk engagement en
bevlogenheid! Toch vraagt iedere
advocaat zich ook wel eens af of
hij/zij nog goed bezig is; ‘hoe hou ik
de stress beheersbaar’, ‘is de ver-
houding tussen werk en privé nog
wel in evenwicht’, ‘blijf ik in dienst-
verband werken of ga ik als zelfstan-
dige werken’ ‘hoe moet ik omgaan
met nieuwe uitdagingen als bijvoor-
beeld uitbreiden van mijn kantoor’,
‘hoe kan ik mijn leiderscapaciteiten
verbeteren’, …
Het zijn vragen die belangrijk zijn
voor je carrièreverloop maar waar je
niet altijd meteen de antwoorden
op weet. VZW Zenitor kan je hierbij
vooruit helpen.

Zenitor is een loopbaancentrum dat
zich gespecialiseerd heeft in het
coachen van zelfstandigen en vrije
beroepers in hun ondernemers-
schap. Onze begeleidingsmethode
is gericht op de harmonie tussen
jezelf als advocaat of stagair-advo-
caat en je advocatenpraktijk en dit
met aandacht voor je totale leefwe-
reld. De coaching gebeurt vanuit
ontwikkelingsdenken; elke aanmel-
ding is naast het bereiken van een
concreet doel ook een opportuniteit
om je eigen groei als ondernemend
mens ter harte te nemen. 

Nadat je ons gecontacteerd hebt,
starten we met een oriënteringsge-
sprek waarin we jouw vraag en ons
aanbod op elkaar afstemmen. 
Binnen het coachingstraject zelf ver-
trekken we vanuit het menselijk
functioneren en reflecteren we dit
op je huidige en je gewenste situ-
atie, je persoonlijkheid, je ambities,
de balans tussen leven en werk. We
analyseren je huidige werksituatie
en denken na over je toekomst.
Vanuit deze analyse komen we tot
een actieplan waarmee je de

gewenste veranderingen op een
voor jou zinvolle manier kunt door-
voeren. 
Na het coachingstraject zal je func-
tioneren als zelfstandige in de advo-
catuur verstekt zijn, zal je beter
gefundeerde keuzes kunnen maken
en zal je kennis en kunde van je zelf-
standig ondernemen vergroot zijn.
De balans tussen jou als mens en
als advocaat of stagair-advocaat zal
in je advocatenpraktijk opnieuw uit-
gekristalliseerd zijn.

Enkele voorbeelden:
• Een advocaat kwam naar loop-
baancoaching met de vraag: “Hoe
komt het dat mijn inkomsten stag-
neren. Ik werk hard, heb voldoende
cliënten maar heb niet het gevoel
een succesvolle carrière uit te bou-
wen. Mijn medevennoten doen het
veel beter dan ik”.
In de coachinggesprekken bleek dat
deze man zeer gedreven was door
zijn ideaal om anderen te willen hel-
pen. Hij besteedde ook veel tijd aan
zijn cliënten. Zijn interesse ging uit
naar allerlei sociale probleemsitu-
aties als migratie, illegalen, huwe-
lijksproblemen. Al gauw kreeg hij
naam op dit vlak. Echter, hij kreeg
steeds meer minder begoede cliën-
ten. Daarnaast paste hij telkens zijn
ereloon aan aan de financiële draag-
kracht van deze cliënten … 
Deze advocaat zat duidelijk in een

vicieuze cirkel die hem geleidelijk
aan slachtoffer maakte van zijn
eigen gedrag. Door inzicht in dit
mechanisme en het leren omgaan
met het juiste evenwicht tussen
idealen en zakelijkheid slaagde hij
erin zijn zelfstandige praktijk op een
succesvolle manier verder uit te
bouwen. 

• Een advocate kwam met de vraag
of zij al of niet zou uitbreiden. Zij
had al 4 medewerkers in dienst. Het
kantoor barstte uit zijn voegen, niet
alleen qua cliënten maar ook de
ruimte waarin er gewerkt werd.
Bovendien had zij het gevoel alleen
nog te organiseren, te netwerken,
personeelsproblemen op te lossen
en vond zij het spijtig dat zij het
echte juridisch werk uit handen
moest geven. Een zakelijke analyse
bij haar financiële expert gaf aan dat
investeren een goede zaak was. Toch
zag zij het niet echt meer zitten. Zij
vond dat ze geen leven meer had.
Coachinggesprekken gaven haar de
mogelijkheid te reflecteren over wat
zij in het leven wilde bereiken, wat
zij als een succes zag en wat zij met
haar werk hiervan kon verwezenlij-
ken. Zij koos uiteindelijk om te
investeren in een gebouw en organi-
seerde haar kantoor op een andere
manier zodat zij terug plezier kreeg
in wat ze deed en meer evenwicht in
haar leven.

bieden aan advocaten?
Wat kan Zenitor 

K

het poelaertplein

Je kunt Zenitor bereiken op het telefoonnummer 02/2380750 of via email
info@zenitor.be. 

Meer informatie kun je vinden op de website www.zenitor.be 

Zenitor heeft kantoren in Brussel, Antwerpen, Gent, Hasselt en Kortrijk. 

Zenitor is een gezamenlijk initiatief van SVMB (Sociaal Verzekeringsfonds
voor Zelfstandigen) en UNIZO (Unie van Zelfstandige Ondernemers). 
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Een activiteit waarvan we u de datum niet langer willen onthouden:

PLEITWEDSTRIJD VPG PRIJS DER OUD-STAFHOUDERS

Naar goede jaarlijkse traditie zal op 4 maart 2009 opnieuw, onder de auspiciën van het Vlaams Pleitgenootschap,
door het kruim der stagiairs van de Nederlandse Orde gestreden worden om de Prijs der Oud Stafhouders ter waar-
de van 1.250 EUR. 

Ook de tweede en derde laureaat worden rijkelijk beloond met prijzen uit het Dorff-fonds. 

De winnaar zal daarna de kleuren van onze balie verdedigen op de internationale pleitwedstrijd in Breda. 

De tweede finalist wordt uitgezonden naar het Vlaams Pleitjuweel, een pleitwedstrijd waaraan alle Vlaamse balies
deelnemen.

Alle stagiairs van de Nederlandse Orde bij de Balie te Brussel kunnen deelnemen aan deze VPG pleitwedstrijd. 
Een datum om alvast te noteren! Meer info volgt per e-mail.

Opera RUSALKA in De Munt

Op donderdag 21 oktober 2008 nodigt het Vlaams Pleitgenootschap U uit om mee een avond te genieten van één
van de hoogtepunten van de opera ‘Rusalka’ met muziek van Dvofiák.

Het Tsjechische woord ‘rusalka’ betekent ‘betoverd en betoverend vrouwelijk wezen’. Rusalka, een waternimf, ver-
langt naar een ziel en een menselijke gedaante om een jonge prins te kunnen liefhebben en door hem bemind te
worden. Ze krijgt hulp van een heks, maar niet onvoorwaardelijk... Jaroslav Kvapil schreef in 1899 het libretto.
Dvofiák was meteen gefascineerd door de lyrische, impressionistische inhoud en maakte er een meesterlijke opera
van. Elk personage kreeg een karakteristiek motief. In zijn krachtige instrumentatie, markante ritmes en rijke melo-
dieën liet hij geen enkel gevoel, hoe klein ook, onbeschouwd. Naast de poëtische schildering gaat het over gelief-
den die, door in de wereld van de ander te treden, elkaars ondergang teweegbrengen. En over de eenzaamheid en
melancholie van mannen, die zich deze vrouwelijke figuren misschien alleen maar inbeelden…

Wij reserveerden voor U 8 plaatsen in eerste categorie, aan 100 EUR en 12 plaatsen in tweede categorie aan 75 EUR,
dewelke wij ter beschikking stellen aan die inkoopprijs.

De voorstelling vangt aan om 19u00 met een gratis inleiding.

Voor de goede orde verzoeken wij U vriendelijk uw betaling ook per mail te willen bevestigen op het adres
info@vlaamspleitgenootschap.be

Datum : donderdag 11 december 2008 om 19u00

Plaats : De Munt
Prijs : 100,00 EUR/75,00 EUR pp.
te storten op rekeningnummer 630-0215139-52 met vermelding van de referte "Opera Rusalka".
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Welkomstwoord van de JABkes
aarde Confraters, 
Beste Stagiairs, 

In de eerste editie van dit gerechte-
lijke jaar heb ik het genoegen gehad
om de nieuwe stagiairs te verwelko-
men aan onze Balie. Velen onder
jullie hebben ondertussen de eed
afgelegd en proberen nu wegwijs te
raken in de dagdagelijkse recht-
spraktijk. 

Als Vertegenwoordiger van de
Stagiairs en Voorzitter van de
Jabkes, heb ik dan ook onmiddellijk
gemerkt dat de vereniging Jabkes en
de functie van vertegenwoordiging
als handleiding worden beschouwd
door de jonge balieleden. 

Er zullen wel talrijke meningen
terug te vinden zijn over de rol van
de advocaat en de rol van de advo-
caat-stagiair. Als Vertegenwoordiger
van de Stagiairs beperk ik mij tot de
uiteenzetting van die rol in relatie
met de stagiair zelf.

Uit de praktijk blijkt dat het de
bedoeling is om jonge advocaten de
weg te wijzen naar “de fatsoenlijke
Advocatuur”. Met andere woorden:
een gerust geweten behouden.
Vanzelfsprekend is de eerste eis
voor een advocaat dat hij goed
onderlegd wordt en over een scherp
verstand beschikt. Ook de welspre-
kendheid waar iedereen naar streeft,
kan goed gebruikt worden. Een
ander hoofdzaak die zich in deze een
weg baant, is dat de rechter hem
achting kan toedragen en dat hij
achting voor zichzelf bezit. De klas-
sieke opvatting van de advocatuur –
een vrij en edel beroep – wordt nog
altijd door iedereen met warmte
gekoesterd en hoog in het vaandel
gedragen. 

Volgens de traditie mocht een fat-
soenlijk praktiserende advocaat
geld aannemen, maar dat was eer-
der het gevolg en niet zozeer het
doel van zijn praktijk. Voor de jonge
advocaat werd geld verdienen dus
beschouwd als bijzaak en nuttig zijn
als hoofdzaak. 

Het is tegen die achtergrond dat de
steun van de oudere balie zo belang-
rijk is geworden dat ze de jongeren
wensten te belonen met een beta-
lend zaakje en zo de kosteloze
dienstverlening te verminderen. 

Het idee van de verplichte stage had
aldus het licht gezien. 

Salariëring van staatswege voor pro
deo-werk, toont aan dat het edele
werk gedaan moet worden om ande-
re mensen te helpen. Achter de cou-
lissen horen we dat de edelmoedige
advocaten uitzonderingen zijn en de
geldzuchtige de regel. Ik vind dat
het juist andersom is. Van de begin-
nende advocaten is de meerderheid
niet geldzuchtig. Zij willen hard en
goed werken, desnoods bijna voor
niets. Bij gebrek aan steun zakt hun
moed. 

Vervolgens wens ik dan ook even het
belang van de confraternaliteit in
deze opleiding te onderstrepen. De
confraternaliteit der advocaten
wordt enerzijds gezien als in het
belang van de cliënten, want zonder
goede verstandhouding tussen con-
fraters zijn schikkingen onmogelijk. 

Confraterniteit boezemt anderzijds
ook het vertrouwen in bij de jonge
balieleden om met meer inzet en
motivatie de uitdaging van “het vak-
manschap” aan te leren. 

Een advocaat met enige ervaring zal
wel willen toegeven dat de verhou-
ding tussen een advocaat en een
advocaat-stagiair kan vergeleken
worden met een schaakspel. 

In de klassieke film Casablanca
staat het schaakspel bijvoorbeeld
symbool voor afzijdigheid en afzon-
dering: in een vol café zit Humphrey
Bogart alleen aan een tafel te scha-
ken tegen zichzelf. Ik gebruik in deze
bijdrage het schaakspel echter als
metafoor voor een wereld van inter-
actie en samenspel. 

Zoals het schaakspel complex kan
lijken door het uitgebreide spelre-

glement, kan
dit ook het
geval zijn voor
de juridische
wereld. Het
s c h a a k s p e l
wordt immers
c o m p l e x e r
naarmate er
minder regels
zijn over de
stukken en hun bewegingen. De
diverse stukken kunnen bij gebrek
aan regels immers te pas en te onpas
worden aangewend, wat het moeilij-
ker maakt om de volgende zet tijdens
een partij in te schatten. Anderzijds
wordt het moeilijker om deel te
nemen aan het spel indien je de
regels niet voldoende onder de knie
hebt, wat kan leiden tot angst en
onzekerheid, beiden een voedings-
bodem voor terughoudendheid.

Deze tegenstrijdigheid kunnen advo-
caat-stagiairs ervaren tijdens hun
stageperiode. Onthoud echter dat
de stukken uiteindelijk handelen in
onderlinge samenhang, hoe ver-
schillend hun afzonderlijke zetten
ook mogen zijn. Zo zijn we ook in de
advocatuur elkaars buur en concur-
rent, maar vooral ook elkaars naaste.

Het verlangen naar de tijd waarin de
advocaat-stagiair wist wat zijn of
haar rol is of wordt, vormt wederom
een voedingsbodem voor zijn of
haar zekerheid en vertrouwen in de
beroepsuitoefening. 

Laten we accepteren dat in de oplei-
dingsfase de angst voor een wereld
vol ikken die de rest laat stikken
sociaal en cultureel flink aangewak-
kerd wordt. Individualisering wordt
meer en meer op één lijn gesteld
met een gebrek aan sociale betrok-
kenheid.

Het vertrouwen in de medemens
blijft onverminderd hoog tussen
confraters en advocaat-stagiairs.
Een voor de hand liggende verkla-
ring hiervoor ligt in de grote verant-
woordelijkheid die de leden van de
Orde, Balie en verenigingen zoals

W
Yeliz Karaca
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Vrijdag 7 november 2008 Dag van de Stagiair
Informatieve namiddag in het Justitiepaleis met sessie over de werking van het pro deo-systeem, de fiscale en sociale verplich-
tingen van de stagiair alsook de bancaire aspecten van het advocaat zijn.

Zaterdag 8-11 november 2008 Weekend City-trip
Aantrekkelijke bestemming en praktische schikkingen zullen tijdig worden bekendgemaakt per e-mail en op onze website.
Ambiance is gegarandeerd en plaatsen zijn beperkt. Mis deze uitstap niet!

Donderdag 20 november 2008 Diner met buitenlandse stagiairs
Etentje samen met de buitenlandse stagiairs die enkele maanden stage lopen op een Brussels kantoor. Meer info over locatie en
uur volgt.

Donderdag 27 november 2008 After Workparty II
Meer info over locatie en uur volgt.

Woensdag 3 december 2008 Mosselsouper Stagiair - Patron
Een uitgesproken moment om aan tafel te gaan met je stagemeester en andere stagiairs voor een smakelijk aperitief en heerlijke
pot mosselen (of alternatief)! La Moule Sacrée, Hoedenmakersstraat 11, Brussel (vlakbij Grote Markt) 

Inschrijven door mail naar info@jabkes.be en storting van 25 EUR (incl. drank) op rek.nr. 630-0224927-43 en vermelding mosselen,
steak of vegetarisch.
Nader te bepalen voor 2008-2009 Baliequiz, After Workparty III, Weekends, Sportactiviteit, Cultuuractiviteit, Diner met
Buitenlandse Stagiairs, Nacht van de Stagiair, etc.

Kalender JABkes-activiteiten

Jabkes nemen voor hun geappre-
cieerde participatie in de
Advocatuur.

Rest mij nog jullie aandacht te vra-
gen voor wat mij een duidelijke
boodschap lijkt;
"A lawyer’s aim is to establish justi-
ce, to maintain the rights of man, to
defend the helpless and oppressed,
to succour innocence and to punish
guilt, to aid in the solution of those
great questions, legal and constitu-

tional, which are constantly being
evolved from the ever-varying affairs
and business of men, duties that
may well challenge the best powers
of men’s intellect and the noblest
qualities of the human heart." (
Joseph H. Choate, Statesman) 

Ik wens jullie allemaal veel leesple-
zier toe en hoop jullie binnen niet al
te lange tijd weer te treffen in de
volgende bijdragen.

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 

Beste Stagiair, 

Welkom als advocaat bij de
Nederlandse Orde van de Balie te
Brussel!

De (wondere) wereld van de advoca-
tuur gaat voor jou open en daar wil-
len wij, de "Jong Advocaten Brussel
– Kring der Stagiairs", kortweg
"JABkes" graag bij helpen. 

Wij zijn een organisatie van én voor sta-
giairs, die in hoge mate bijdraagt tot de
gezelligheid van het stagiairsleven. 

Hieronder vind je al een eerste over-
zicht van de diverse activiteiten van
de komende weken en maanden.
Een aantal activiteiten heeft nog
geen vaste datum zodat je best eens
een kijkje neemt op www.jabkes.be!
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.

Niet te missen is alvast de "Dag van
de Stagiair" op vrijdag 7 november
2008. Dit is een informatieve namid-

dag met sessies over de werking van
het pro deo-systeem, de bancaire
aspecten van de advocaat, alsook de
fiscale en sociale verplichtingen van
de stagiair. Wat deze sociale verplich-
tingen betreft, heb je 90 dagen de
tijd om je aansluiting bij een sociaal
verzekeringsfonds te regelen. Wij
raden aan om je hierover eerst volle-
dig en deskundig te laten informeren
tijdens de Dag van de Stagiair. 

Veel succes met de uitbouw van
jouw loopbaan als advocaat en tot
binnenkort!

JABkes-bestuur

Welkomstwoord van de JABkes

Vervolg van blz. 11
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Interview met Laura Parret
e schrijven 10 oktober
2008. De laatste dag van
een werkweek waarin de

media bol stonden van beursdra-
matiek, regeringsverklaringen,
het verdriet van de kleine belegger
en de comeback van Jean-Luc
Dehaene. Het is op die dag dat
het Poelaertplein zich aanbiedt
voor een interview met Laura
Parret, in haar bureau dat zich
bevindt in de gebouwen van de
FOD Economie.

Laura Parret was tot voor kort advo-
cate aan onze balie, en was geduren-
de vele jaren geëngageerd in het VPG.

Sedert 1 maart 2007 werkt zij als lid
van de Raad van Mededinging, en in
die hoedanigheid heeft zij verplicht
haar toga aan de haak – of liever, aan
de kapstok bij haar thuis gehangen.

Het eerste wat onze gastvrouw doet
na de begroeting is het fotoboek
tonen dat zij gekregen heeft bij het
einde van haar VPG-voorzitterschap
in 2004.

Als we de foto’s zien van het ope-
ningsbanket begrijpen we al vlug
waarom zij, zoals alle voorzitters,
haar openingsactiviteiten de beste
ooit vond. Natuurlijk beamen we dit
volmondig.

Na deze captatio benevolentiae schuiven
we onze vragenlijst naar voren.

PP: U was voorzitter in 2003-2004.
Vanwaar deze ambitie?

LP: Het is dankzij vrienden dat ik in
de activiteiten van het balieleven
ben ingerold.

Toen ik als advocaat-stagiair begon,
was de permanentie van de
Stagiairs (de voorloper van de
JABkes, n.v.d.r.) net opgericht.
Samen met vrienden heb ik mij
daarin geëngageerd.

Dit engagement was niet nieuw, ook
tijdens mijn studentenperiode in

Leuven heb ik mij steeds geënga-
geerd, als jaarpresis etc. Die conti-
nuïteit zie je trouwens bij veel voor-
zitters.

Toen was er nog een groot genera-
tieverschil tussen de stagiairs en het
VPG. Het VPG bestond toen hoofd-
zakelijk uit dertigers en veertigers,
mensen van middelbare leeftijd,
althans dat vond ik toen..

Vanuit de permanentie van de
Stagiairs zijn we met een groep
doorgestroomd naar het VPG.

Uiteindelijk heb ik alles samen acht
jaren in het VPG Bestuur gezeten,
meer dus dan Frank Judo zoals ik
kon lezen in het vorige nummer van
het PP (lacht).

En dan het voorzitterschap zelf, tja,
daar wordt je natuurlijk voor aange-
sproken en gevraagd.

Ik moet wel toegegeven dat ik de
neiging heb om als ik in een organi-
satie zit, er baas van te willen wor-
den (lacht). 

PP: En nadien?

L.P. Wel ik heb eigenlijk vrij radicaal

met het wereldje gebroken. In
tegenstelling tot wat traditioneel
verwacht wordt, heb ik mij niet kan-
didaat gesteld voor de Raad van de
Orde. Enerzijds vond ik dat het
genoeg geweest was, en anderzijds
was ik toch minder geïnteresseerd
in de Raad.

PP: Hoe kwam dat?

LP: Misschien omdat ik er geen baas
van wou worden? (lacht) Stafhouder
zijn is toch een full time bezigheid. 
Nee, de waarheid is dat ik eigenlijk
altijd een beetje een buitenbeentje
aan de balie ben geweest.
Ik heb nooit veel op het paleis rond-
gelopen en deed, toch in de begin-
jaren, geen typisch advocatenwerk.
Ik was vanaf dag één heel gespecia-
liseerd bezig met Europees recht. 

Bovendien had ik al bij de aanvang
van mijn stage een conflict met de
balie.
Ik was mijn stage immers begonnen
op een buitenlands kantoor, bij een
Nederlandse patron. Om die reden
had ik ook nog een ‘buitenpatron’
die geen deel uitmaakte van mijn
kantoor. De balie heeft mij pas een
jaar na mijn eedaflegging willen
inschrijven op de lijst van stagiairs.

D

Laura Parret met Dirk Lambrecht (toen Vertegenwoordiger van de Stagiairs)

Charlotte Verhaeghe en Erlinde De Lange



Het was de periode waarin de balie
nog niet goed wist wat doen met al
die buitenlandse advocaten hier. 
Dit voorval is symbolisch voor de
wellicht enigszins ambivalente rela-
tie die ik had met de Orde. 

Anderzijds, door mijn voorzitter-
schap bij het VPG ben ik wel dichter
bij het balieleven betrokken geraakt
en  ik had overigens als voorzitter de
beste verhoudingen met de Orde. Ik
heb ook verschillende jaren les
gegeven in de permanente vorming. 

(gaat verder)

Nu de Orde is wel zeer belangrijk,
onder meer om te waken over de
deontologie.

Maar ik vond tegelijk toen dat zij
zich vaak te protectionistisch
opstelde en zich nogal weigerachtig
opstelde tegenover de grote ver-
scheidenheid in de advocatenpopu-
latie. Mijn dagelijkse bezigheden in
het mededingingsrecht maakte me
misschien extra gevoelig voor der-
gelijke onderwerpen. 

Ik ben de overtuiging toegedaan dat
de advocatuur genoeg mogelijkhe-
den heeft om zich op een positieve
manier te profileren ten opzichte
van andere beroepsgroepen zoals
bedrijfsjuristen en consultants en
haar meerwaarde te benadrukken
maar wellicht niet door het voeren
van debatten zoals in het verleden
over schijnzelfstandigheid of, bij-
voorbeeld, door het verbieden van
reclame. 

PP: En vanwaar kwam dan de beslissing
om de balie te verlaten?

LP: Het was zeker geen negatieve
keuze, want ik vind de advocatuur
een prachtig beroep. Ik had wel het
gevoel dat ik op een kruispunt geko-
men was.

In 2006 had ik nood aan een her-
oriëntering en een nieuwe uitda-
ging.

Als adviseur mededingingsrecht
was ik tot op het bot gegaan om een
bepaalde materie uit te spitten, en
toen dacht ik: ofwel doe ik iets
totaal anders, ofwel blijf in dezelfde
materie verder werken maar dan
vanuit een ander perspectief.

Toen ik in 2007 de kans kreeg om lid
te worden van de Raad voor
Mededinging bood dat nieuwe per-
spectief zich aan. Na het recht inter-
preteren en toepassen, nu het recht
handhaven en misschien voor een
stukje maken. 

Ik ben toen mijn benoeming bij de
Raad voor Mededinging persoonlijk
gaan melden bij de Stafhouder. Ik
herinner mij dat ik nogal bezorgd de
vraag gesteld heb hoe het zat als ik
wou terugkeren. De Stafhouder
heeft mij echter kunnen geruststel-
len dat je je rangorde op het
Tableau behoudt.

Misschien zullen er nog gelijkaardi-
ge wendingen komen in mijn leven.
Tot nu toe heb ik steeds in de juridi-
sche sector gewerkt, maar er blijven
nog manieren om met het recht
bezig te zijn, vanuit het beleid bij-
voorbeeld. Of het wordt ooit iets
helemaal anders. Wie weet. 

Sedert ik lid ben van de Raad heb ik
natuurlijk mijn beroep van advocaat
moeten stopzetten, maar ik ben nog
steeds docente Europees recht en
mededingingsrecht aan de
Universiteit Tilburg. In die hoeda-

nigheid heb ik trouwens het vak
mededingingsrecht opgestart aan
de rechtsfaculteit in Tilburg. Dat was
bij de inwerkingtreding van de
Nederlandse mededingingswet in
januari 1998, al even geleden dus… 

Ondertussen heb ik gemerkt dat het
combineren van verschillende din-
gen moeilijker is geworden dan
vroeger wegens tijdsgebrek. 

Het onderwijs geven heb ik wat
afgebouwd, maar ik heb nog enkele
onderzoeksprojecten lopen die ik
graag wil afronden. 

PP: We zijn nu bij je huidige job beland.
Kan je eens schetsen wat je werk juist
inhoudt?

LP: De Raad functioneert als een
rechtscollege - dat was trouwens
één van de dingen die mij in dit
werk vooral interesseerde – ook al
ben ik maar benoemd voor 6 jaar in
plaats van levenslang zoals een
‘echte’ rechter. 

Wij onderzoeken en oordelen over
mogelijke inbreuken op het Belgisch
en Europees mededingingsrecht. 

Enerzijds zijn er de restrictieve
mededingingspraktijken, zeg maar
de kartels en de misbruiken van
machtspositie. Indien deze praktij-
ken plaatsvinden op Belgisch grond-
gebied is de Raad bevoegd; indien
er een grensoverschrijdend aspect
in zit kan de zaak bij de Europese
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Commissie terechtkomen of bij de
autoriteiten van andere lidstaten
van de EU.

Anderzijds zijn er ook de concentra-
ties (of fusies). Onder een bepaalde
en op Europees niveau vastgelegde
omzetdrempel komen deze bij ons
terecht, daarboven bij de Commissie.

De Raad heeft een onderzoekscom-
ponent en een beslissingscompo-
nent. De eerste component is verge-
lijkbaar met het parket en bestaat
uit auditeurs. De beslissingscompo-
nent treedt op als rechtscollege.

België heeft als één van de weinige
landen nog een duaal systeem, in
de meeste landen doet hetzelfde
orgaan zowel het onderzoek als de
uitspraak met eventuele boetes.
Persoonlijk ben ik een grote voor-
stander van het (helaas wel ingewik-
kelde) Belgische systeem, omdat
het meer garanties biedt op onaf-
hankelijkheid en op adequate
rechtsbescherming. 

PP: hoe ziet uw werkweek er concreet uit?

Ik heb veel procedurewerk omdat ik
enkele kamers voorzit, in het neder-
lands en in het frans. 
Dit komt nog niet neer op een weke-
lijkse zitting, maar elke zitting vraagt
veel voorbereiding.
Wij bereiden onze dossiers immers
zeer goed voor, wij kennen ze door
en door, en de advocaten die voor
ons pleiten weten intussen (hoop
ik) ook dat ze niet moeten komen
vertellen wat al in de stukken staat.
Mijn zittingen zijn vrij interactief,
wij stellen zelf als Raad ook veel
vragen.

Wat ik vroeger veel zag gebeuren,
met name stagiairs of medewerkers
die een stapel dossiers in de han-
den geduwd krijgen om ’s anderen-
daags te gaan pleiten, die gang van
zaken is bij ons onmogelijk. Op die
manier kan je als advocaat de zaak
nooit voldoende voorbereiden voor
de zitting.

Het afhandelen van onze zaken is
ook erg intensief, wij hebben geen
medewerkers waarop we beroep
kunnen doen. We schrijven letterlijk
van de eerste tot de laatste komma
alles zelf. 
Ik moet bekennen dat ik aan de
balie toch gewoon was geraakt tek-
sten te dicteren en ook assistentie
te hebben, maar hier moet ik alles
zelf doen. Maar het is heel boeiend. 

Verder doet de Raad ook nog wel
wat taken als mededingingsautori-
teit die te onderscheiden zijn van
haar taak als rechtscollege.

Zo heeft de Raad een adviesverle-
nende functie in de telecomsector,
geeft zij richtlijnen uit, wordt er ook
overlegd met de collega’s op
Europees niveau. Dat laatste kan
gebeuren naar aanleiding van een
concrete zaak, maar meer nog op
beleidsmatig niveau. Voor ons als
Raad is het essentieel dat we met de
collega’s overleggen binnen het net-
werk van de 28 autoriteiten (27 lid-
staten en de Commissie) daar waar
het gaat om onze bevoegdheden:
onderzoek, besluitvorming, sancties
ed. 

PP: Blijkbaar is de Raad die in 2007 is
aangesteld een volledig nieuwe Raad. Hoe
komt dat?

LP: de Raad zoals die er nu is, is er
gekomen op initiatief van de wetge-
ver, ter gelegenheid van de nieuwe
wet die op 1 oktober 2006 in werking
trad. Er zijn dan ook selecties
gehouden voor alle benoemingen in
de Raad, maar er zijn wel degelijk
leden van de Raad die al ervaring
hadden in de vorige Raad. De uitda-
ging die we met deze nieuwe Raad
hebben is om de wat moeizame
geschiedenis van het Belgische
mededingingsrecht te doen verge-
ten en een goede leerling in de
Europese klas te worden. Het is een
grote uitdaging. 

PP: In welke mate heeft de advocatuur U
voorbereid of geholpen bij Uw huidige functie?

LP: Mijn vorming als advocaat is van
onschatbare waarde gebleken. Het
is mijn ervaring aan de balie en bij
het VPG die mij heeft toegelaten om
hier te overleven, als ik mij zo mag
uitdrukken. 

Ik werd bijna natuurlijkerwijs kamer-
voorzitter, minder omwille van mijn
kennis van de materie dan omwille
van mijn vertrouwdheid met proce-
dures en met het organiseren en
managen van dossiers waarschijn-
lijk. 

Trouwens, niet alleen bij het VPG
maar ook bij het AIJA heb ik veel
geleerd (Association Internationale
de Jeunes Avocats), een minder
gekende vereniging aan de
Brusselse balie misschien maar die
ik alleen kan aanbevelen en waar ik
o.m. voorzitter was van de commis-
sie Europees Recht en ontzettend
veel vrienden heb gemaakt.  

Ik heb ook al vaak het gedrag van
advocaten moeten uitleggen aan
mijn collega’s die uit de ambtenarij
komen…

PP: U bent de enige die vanuit de advoca-
tuur kwam?

L.P.: Inderdaad, en jammer wellicht,
maar als wij het nu goed doen, zul-
len er misschien meer in de toe-
komst de overstap wagen. 

PP: In welk mate volg je nu nog het balie-
leven?

LP: Ik lees het PP (wij knikken goedkeu-
rend) en ik zal altijd wel naar de ope-
ningszitting gaan, maar het is moei-
lijk om het nog van dichtbij te vol-
gen.

Er ontstaat blijkbaar vrij vlug ook
een soort afstand tussen ons en de
advocaten. Zelfs advocaten die ik
vroeger goed kende, begroeten me
nu met enige afstand. Dat is enigs-
zins bevreemdend, want ik ben
natuurlijk dezelfde persoon geble-
ven. Het is wellicht onvermijdelijk. 



Maar in elk geval blik ik met sympa-
thie terug naar het VPG en het balie-
leven. We hebben veel plezier
gemaakt vooral. 

PP: Wat was het hoogtepunt tijdens je jaar
als voorzitter van het VPG?

LP: (direct) Uiteraard de openingszit-
ting!

De openingszitting in het Europees
Parlement was fantastisch.

Met Thomas Chellingsworth, mijn
openingsredenaar, hebben we er
nog vaak herinneringen aan opge-
haald.

Er was bijna 400 man als ik me goed
herrinner, en mijn redenaar had het
thema Europa gekozen. Dat was
voor mij natuurlijk een enorme
meevaller. We hadden ook Jean-Luc
Dehaene gevraagd om over de
Europese Grondwet te komen spe-
ken. Zijn aanwezigheid gaf net dat
extraatje aan de zitting.

Ondanks de eindeloze correspon-
dentie die we vooraf hadden
gevoerd om onze openingszitting
te kunnen laten plaatsvinden in
het Europees Parlement, hebben
we tot een half uur voor het begin
nog discussies gehad met de secu-
rity, die ons niet wilden binnenla-
ten.

Gelukkig hebben we in extremis in
de gangen van het Parlement nog
een parlementslid gevonden dat
voor ons en onze genodigden garant
wou staan.

De organisatie van een dergelijk
evenement blijft je wel bij.

Uiteraard steek je er veel tijd in, en
je kunt dit slechts doen als je een
kantoor hebt dat dit accepteert en
ondersteunt. Ook je gezin moet je
daarin steunen.

Maar anderzijds moet je ook je
bestuur vertrouwen, en durven dele-
geren.

Ik was wel zeer veeleisend, maar in
de eerste plaats voor mezelf. Wij
hadden een draaiboek, waarin zelfs
de kleinste details werden opgeno-
men.

Ik herinner mij dat een uur voor het
begin van het openingsbanket bleek
dat de traiteur beige servetten in
plaats van roze servetten had gele-
verd, en dat terwijl elk detail op
elkaar afgestemd was. Ik heb onmid-
dellijk een chauffeur uitgestuurd om
de roze servetten te halen en uitein-
delijk is alles in orde gekomen.

PP: Heb jij nog tips voor het VPG

LP: Ik heb gemerkt in het interview
met FJ dat er nogal wat bezorgdheid
is over de leefbaarheid van het VPG.
Zoals ik reeds vertelde was er toen
ik pas aan de balie begon een gene-
ratieverschil tussen de stagiairs en
het VPG.
Ik heb intussen gezien hoe het VPG
een verjonging heeft doorgemaakt,
zodat er daardoor wel een overlap is
met de stagiairswerking.

Jullie zouden samen kunnen werken
aan een bredere werking om jonge
advocaten aan te spreken.

Dat kan een fusie zijn, met verschil-
lende afdelingen onder een nieuwe
paraplu.

Het VPG heeft natuurlijk als vereni-
ging een lange en belangrijke
geschiedenis achter zich, en de
naam heeft dan ook een belangrijke
symbolische waarde, maar de actu-
aliteitswaarde daarvan moet je tel-
kens opnieuw in vraag durven stel-
len.

Anderzijds, het VPG heeft door die
verjongingskuur de groep advocaten
tussen de 30 à 45 jaar misschien wat
uit het oog verloren. Misschien kan
het VPG zich meer opnieuw tot die
groep richten, bijvoorbeeld met
familiale activiteiten....

In elk geval, als het VPG een reflec-
tieoefening wil doen denk ik dat er

best wat oud-voorzitters zijn –
mezelf inclusief – die daarover wil-
len meedenken. Het hoeft niet tel-
kens zo vrijblijvend te zijn als het
dineetje van de oud-voorzitters.

PP: Mocht je als bestuurslid / voorzitter
van het VPG nu terugkeren, waarvoor zou
je je dan nog graag willen inzetten?

LP: Eerlijk gezegd, als ik ooit terug
kom, zou ik nog wel eens openings-
redenaar willen zijn..

Maar verder zou ik vooral proberen
bruggen te slaan tussen de verschil-
lende groepen, niet alleen binnen
maar ook buiten de advocatuur, met
magistraten, bedrijven, ...
Met de magistratuur hebben de
advocaten bijvoorbeeld de zorg om
het imago van justitie gemeen.
Justitie verdient het om gerevalori-
seerd te worden in de maatschappij,
en daarvoor zouden concrete
samenwerkingsprojecten kunnen
uitgetekend worden.

Ik merk meer dan ooit, vooral door
mijn samenwerking met niet-juris-
ten aan de universiteit maar ook op
kantoor, dat er toch een gemeen-
schappelijke factor is tussen juris-
ten: hoe we praten, hoe we denken,
de logica die we hanteren... Ik vind
dat fascinerend. 

PP: Zoals ook Frank Judo al zei... (zie PP
nr. 1)

LP: In elk geval, jullie huidige voor-
zitter draait al een tijdje mee. (Bij het
begin van het interview toonde LP ons een
foto waarop ook onze huidige voorzitter
Dirk Lambrecht, toen voorzitter van de sta-
giairs, te zien is.) Er stond al een goed-
gevulde agenda in het eerste num-
mer van het Poelaertplein, ik heb er
dus alle vertrouwen in dat het dit
jaar een goed jaar zal worden voor
het VPG!

En na deze positieve woorden bedanken we
onze gastvrouw voor dit bijzonder interes-
sante gesprek en nemen we afscheid.
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Belgisch Staatsblad en het geheel van de openbare bronnen (dagelijks bijgewerkt), alsook De Larcier Wetboeken
(maandelijks bijgewerkt). 

Larcier Wet & Duiding
De wetboeken van Larcier Wet & Duiding verzamelen de relevante wetteksten inzake een bepaald onderwerp, 
uitgebreid geannoteerd met rechtsleer en rechtspraak en overzichtscommentaren. Op deze manier bieden de 
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Onder de hoofdredactie van Ivan VEROUGSTRAETE en Edward FORRIER
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Tim Motheus

het poelaertplein

ijmeren over financiële en
andere crisissen

Oorspronkelijk had mijn schizofrene
persoonlijkheid het idee opgevat
om het deze keer eens te hebben
over de financiële crisis bij de ban-
ken.  Maar, dan dacht ik bij mezelf:
iedereen weet ondertussen toch al
dat de crisis bij Fortis te wijten is
aan het feit dat Miet Smet het kapi-
taal van haar voorhuwelijks sparen
opgenomen heeft.

Laat ik het dan eens hebben over
een ander onderwerp dat mijn haren
ten berge laat rijzen: “de opwarming
van de aarde”.

Sommige mensen zullen zich waar-
schijnlijk nog herinneren dat we
eind de jaren 80 een paar koude
winters na elkaar gehad hebben.
Toen stond iedereen van de daken
te schreeuwen dat we, omwille van
de luchtvervuiling, een nieuwe ijs-
tijd tegemoet gingen.  Raar maar
waar, nu grijpt men diezelfde lucht-
vervuiling aan om net het tegendeel
te beweren ...

De laatste jaren merken we een
nieuwe trend: de opwarming van de
aarde zou te wijten zijn aan de toe-
name van de CO2 concentratie in de
lucht.  Maar, is de CO2-concentratie
de laatste jaren dan echt zo sterk
toegenomen?  Ik geloof er eerlijk
gezegd niet zoveel van.

Maar bon, als het al waar mocht zijn
dat de aarde aan het opwarmen is,
dan is dat toch een fenomeen dat
zich vooral de laatste tien jaar heeft
laten voelen.  Kunnen we in de laat-
ste tien jaar iets vinden dat zo sterk
toegenomen is dat we zouden kun-
nen zeggen: hé, dat zou wel eens de
oorzaak van de opwarming van de
aarde kunnen zijn?

Hmm, misschien wel ...  De laatste
tien jaar wordt alles meer en meer
draadloos: draadloze telefonie,
draadloos internet, GSM ...
Communicatie verloopt meer en
meer via radiogolven.

Een microgolfoven werkt ook met
radiogolven.  Radiogolven doen de
watermoleculen sneller draaien en
zo kunnen we zaken die we in de
microgolf plaatsen opwarmen.  Zou
het niet waar kunnen zijn dat door
de toename van de radiogolven in
de lucht de watermoleculen in de
lucht sneller gaan draaien en dus
opwarmen, en dat daardoor de tem-
peratuur op aarde toeneemt?

Misschien zullen we het nooit
weten, maar ik heb er wel honger
van gekregen.  Wat zou u denken van
een goeie ouderwetse moussaka
(als de aarde dan toch opwarmt
kunnen we ons maar beter voorbe-
reiden en nu al mediterraans begin-
nen koken ...).

Moussaka klaarmaken is een nogal
tijdrovende bezigheid.  U kan dus
maar beter tot het week-end wach-
ten alvorens u zich op volgend kook-
avontuur stort.

Dit heeft u nodig voor vier perso-
nen:

• ongeveer 1kg aubergines,
• 8 aardappelen,
• sap van twee citroenen,
• twee uien,
• 500gr. varkens- en kalfsgehakt,
• peper, kaneel, oregano, muskaat-

noot,
• 6 ontvelde en ontpitte tomaten,
• 1,25dl kippenbouillon,
• paneermeel,
• geraspte kaas,
• béchamelsaus.

Was de aubergines in koud water,
snijdt de stengelaanzet weg en
snijdt de aubergines in dikke plak-
ken (van ongeveer 1 cm.).
Besprenkel de plakken met citroen,
leg ze op een bakrooster en zet ze
gedurende een twintigtal minuutjes
in een op 120°C. voorverwarmde
oven.
Schil de aardappelen en snijdt ze in
plakken. Laat de plakken gedurende
een kwartiertje koken (ze hoeven
niet volledig gaar te zijn) en giet ze
vervolgens af.

Bak het gehakt in een pan op laag
vuur. Het vet dat in het gehakt aan-
wezig is moet normaal gezien vol-
staan om aanbakken te verhinderen.
Indien u vetarm wil koken kan u,
nadat het gehakt gebakken is wat
water toevoegen, het geheel opwar-
men en het gehakt dan afgieten.

Kruid het gehakt vervolgens met
peper en kaneel, voeg de gesnipperde
uien toe, en laat het geheel nog even
verder bakken tot de uien glazig zijn.

Voeg de ontvelde, ontpitte en in
blokjes gesneden tomaten en de
kippenbouillon toe, kruid met ore-
gano, en laat het geheel nog een
tiental minuutjes sudderen op een
zacht vuurtje.

Bestrooi de bodem van een vuurvas-
te schaal met een laagje paneer-
meel. Op het laagje paneermeel
brengt u een laagje gehakt aan en
vervolgens een laagje aardappelen.
Ga verder met nog een laagje gehakt
en een laagje aardappelen en doe zo
verder tot alles verbruikt is.

Bovenaan brengt u de béchamel-
saus (die u voldoende met muskaat-
noot gekruid heeft) aan en een laag-
je geraspte kaas.

Plaats het geheel gedurende een 45-
tal minuten in een op 175° C. voor-
verwarmde oven.

Serveer met een stukje stokbrood.

Smakelijk en geniet van de opwar-
ming van de aarde.

Uw dienstwillige,
Tim Motheus
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