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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.

We houden er dezelfde uren op na. 

Profiteer van de ING Privalis Desk op 02 464 63 01 elke werkdag van 8 tot 20 uur !
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Tim-Motheus
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aarde Confraters,

In de Juristenkrant van
28 januari prijkt als kop

boven een interview met René
Foqué een korte samenvatting van
wat de auteur omschrijft als de ellen-
de bij Justitie: “criminelen kwamen met
een brede smile vrij wegens procedu-
refouten, onze assisenjury ligt onder
vuur door een uitspraak van het
Europese Hof voor de Rechten van
de Mens, twee gevaarlijke gangsters
konden ontsnappen uit het
Brusselse justitiepaleis.”

Aan die opsomming kunnen we
intussen de laatste ontwikkelingen
in Fortis-gate nog toevoegen, en de
daaruit volgende tuchtprocedures,
huisbezoeken van magistraten en
huiszoekingen bij magistraten, par-
lementaire commissies en vertrou-
welijk brieven, met als voorlopig
hoogtepunt het openlijke conflict
tussen Eerste Voorzitter Londers en
Procureur-Generaal Leclercq dat –
zoals dat tegenwoordig blijkbaar
hoort – netjes in de pers wordt uit-
gevochten.

De regering-Leterme is gevallen (wie
had dat gedacht…), de scheiding
der machten uitgeroepen tot de
nieuwe Heilige Graal van onze
Democratie, en met een nieuwe
Premier en Minister van Justitie
(maar met dezelfde Minister van
Financiën), gaan we fluks verder met
het redden van het land, te begin-
nen met de ijzingwekkend snelle
stemming van het wetsvoorstel tot
aanvulling van de artikelen 189ter
en 235ter van het Wetboek van straf-
vordering (U weet wel: de
‘Steekvlamreparatiewet’). 

De media spreken intussen openlijk
van een guerre des juges, en laten
uiteraard niet na olie op het vuur te
gooien.

En dan moet de parlementaire
onderzoekscommissie haar werk-
zaamheden nog beginnen verder te
zetten!

Redenen genoeg om bezorgd te zijn,
en meer dan waarschijnlijk volgt in
de komende weken nog meer dan

v o l d o e n d e
stof om mijn
voorwoord-
jes te vul-
len…

Maar niet
getreurd, er
is hoop!

Nota bene in de Valentijnseditie van
de Standaard, stond onder de titel:
“Vlamingen positief over ‘FDF-over-
winning’” te lezen hoe zowel het FDF
als verschillende Vlaamse politici
zich verheugden in een arrest dat de
Raad van State wees over de taal-
hoffelijkheid in Brussel.

Didier Gosuin, zonder twijfel neu-
traal, analyseert het arrest als volgt:
“Désormais, les dispositions qui rendaient
ces examens linguistiques particulièrement
difficiles sont désormais illégales. Ces exa-
mens, pour être en conformité avec la loi,
devront être adaptés.”

We onthouden hieruit vooral dat dés-
ormais de taalexamens zouden aan-
gepast worden rekening houdend
met de werkelijke functie van dege-
ne die het examen aflegt, hetgeen
ook Selor naar eigen zeggen al lang
nastreeft.

Als we uit het FDF-enthousiasme
mogen afleiden dat de taalwetge-
ving voortaan ook effectief zal wor-
den toegepast is dit inderdaad een
grandioze overwinning!

Vooraleer al te enthousiast te wor-
den herleest men best echter even
de uitsmijter van de gedelegeerd-
bestuurder van Selor in hetzelfde
artikel, waar die laat optekenen dat
hij ‘niet de indruk heeft’ dat de
meeste Brusselse gemeenten al in
staat zijn een professioneel com-
pententiebeleid te voeren.

Het woordje ‘al’ staat er wellicht uit
beleefdheid.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Dirk LAMBRECHT
Voorzitter

Woord van de Voorzitter
Dirk Lambrecht

W
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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

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 buitencontractuele vorderingen

Dhr. Ghislain LONDERS, eerste voorzitter van het Hof
van Cassatie, heeft zich bereid verklaard om de stu-
diedag voor te zitten 

De Orde van Vlaamse Balies heeft de studiedag
erkend voor 6 juridische punten.
Voor de magistraten werd om een tussenkomst van
de FOD Justitie verzocht.

PROGRAMMA RECYCLAGES 2008-2009

PROGRAMMA STUDIEDAG 2008-2009

ALVAST TE NOTEREN IN DE AGENDA

18/03/2009 Pleitwedstrijd (let op: gewijzigde datum!)

17/04/2009 Fuif in samenwerking met de JABkes
(meer info volgt per email)

5/06/2009 Algemene Vergadering + receptie

10/06/2009   Opera "Le Nozze di Figaro" - De Munt
(meer info volgt per email)

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:

Steunende leden 2008-2009

Asscherickx Bertrand - Bevernage Carl - Blanpain Bruno - Boydens Edgar - Cailliau Harry - Daem Werner -
Declercq Philippe - Deldycke Liliane – De Ridder Luc – De Vliegher Didier - Dillen Patrick A.- Dubaere Joan -

Fierens Jean Pierre - Geinger Huguette - Glas Geert - Gooris August - Hendrix Joost - Judo Frank - 
Keuleneer Fernand - Lemmerling Luc -  Leysen Geert -Lindemans Dirk - Meesseman Eline -  Neven Wouter - 

Panis Luc - Parret Laura - Theuwissen Piet - Tytgat Alain - Van Alsenoy Karel - Van Der Schueren Frank - 
Van Ham Hans - Van Hout Koninckx G - Van Eecke Hugo (ere-voorzitter) – Van Landuyt Willy - 

Vercraeye Kathleen - Vermeir Tim – Struyven Paul
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aar goede jaarlijkse traditie wordt op 18
maart 2009 opnieuw, onder de auspiciën van
het Vlaams Pleitgenootschap, door het kruim

der stagiairs van de Nederlandse Orde gestreden om de
Prijs der Oud Stafhouders ter waarde van 1.250 EUR. Ook
de tweede en derde laureaat worden dit jaar rijkelijk
beloond met prijzen uit het Dorff-fonds. De winnaar zal
daarna de kleuren van onze balie verdedigen op de inter-
nationale pleitwedstrijd in Breda. De tweede finalist
wordt uitgezonden naar het Vlaams Pleitjuweel, een
pleitwedstrijd waaraan alle Vlaamse balies deelnemen.

In bijlage zult u de casussen vinden die dit jaar gekozen
kunnen worden.

Alle stagiairs van de Nederlandse Orde bij de Balie te
Brussel kunnen deelnemen aan deze VPG pleitwedstrijd,
en dit door het versturen van een e-mail met vermelding
van de gekozen casus naar chverhaeghe@praxislaw.eu of
via het secretariaat van het VPG, dat kan worden gecon-
tacteerd op het telefoonnummer 02/508.65.83 of per mail
op info@vlaamspleitgenootschap.be.

Datum : 
WOENSDAG  18 maart 2009 om 19u00 
Na afloop biedt het VPG de deelnemers en hun suppor-
ters een drankje en hapje aan 

Plaats : 
Justitiepaleis, zaal 1 bis van het Hof van Beroep 

Inschrijving : 
bij Mr. Charlotte VERHAEGHE
• per e-mail : chverhaeghe@praxislaw.eu
• per fax op nr. 02/538.50.14
• Of via het VPG-secretariaat,

- per telefoon: 02/508.65.83
- per e-mail: info@vlaamspleitgenootschap.be.

Inschrijven uiterlijk tot 11 maart 2009

der oud-stafhouders
Pleitwedstrijd VPG prijs

N

het poelaertplein

Charlotte Verhaeghe



Interview met Fernand Keuleneer 
n deze reeks waarin we oud-
voorzitters van het VPG aan het
woord laten komen, schuiven we

momenteel aan bij Fernand
Keuleneer.

Zoals gewoonlijk starten we met her-
inneringen op te halen aan het uiter-
aard glorieuze voorzitterschap van de
geïnterviewde.

Het gesprek komt echter al gauw uit
bij heel andere onderwerpen.

Vooreerst omdat Fernand Keuleneer
zijn entree in het VPG gemaakt heeft
als openingsredenaar, in 1995. Voor
hem was dat van groter belang dan
zijn voorzitterschap enkele jaren later.
De tweede reden is dat hij er de voor-
keur aan geeft om zijn gedachten te
laten uitwaaieren over de actualiteit.
We zijn daar niet rouwig om, want
dat levert een heleboel interessante
en ook provocerende uitspraken op.

Leest u maar mee.

FK: Ik ben bij het VPG als bestuurs-
lid gekomen in 1994, op het
moment dat onze Stafhouder, Alex
Tallon, voorzitter was van het VPG.
En toen ik in 1995 mijn openingsre-
de bracht was Mattias Storme de
voorzitter.
Het is doordat ik openingsredenaar
was in 1995 dat ik dan ook later in
het bestuur van het VPG gebleven
ben, en uiteindelijk voorzitter in
2000-2001.

Voor mij blijft die openingsrede het
meest markante aan mijn VPG-tijd.

De titel van mijn rede was: “De infla-
tie van rechten; ontwaarding van het
recht”1.

Ik bedoelde daarmee de verrechte-
lijking en de verrechterlijking van
het recht. Dat wil niet zozeer zeggen
dat er méér procedures zijn, maar
wel dat het politieke meer en meer
gejuridiseerd wordt. Politieke
beslissingen worden daarbij in toe-

nemende mate beslissingen van
rechters.

Ik meen persoonlijk dat dit achteraf
toch een behoorlijk visionaire rede
is gebleken en dat zij in grote mate
de evolutie voorspelde die we sinds-
dien gekend hebben.

In 1993, toen ik lid werd van het
VPG-bestuur als kandidaat-ope-
ningsredenaar, kwam ik net terug
van een vijfjarige verblijf in New
York, als hoofd van het kantoor “De
Bandt, Van Hecke en Lagae”.

In de VS was die evolutie al een tijd-
je bezig, en met enige vertraging
deed zich hetzelfde proces voor in
België.

Het instrument bij uitstek van die
verrechtelijking en verrechterlijking
is de proliferatie van rechten, en
dan vooral van de grondrechten.
Dit wordt mede in de hand gewerkt
door het EU-recht. Zo bevat het
Verdrag van Lissabon een vaag maar
omvangrijk deel met grondrechten
zoals het principe van non-discrimi-
natie, het recht op onderwijs, de
rechten van het kind, etc.

Ik vond het zeer boeiend om die
evolutie, die ik in de VS van dichtbij
had meegemaakt, kon verwerken in
mijn openingsrede, en ik moet zeg-
gen dat die openingsrede best wel
veel weerklank heeft gehad.

Toen was het zo dat je maatschap-
pelijke evoluties in Europa vrij goed
kon voorspellen door te kijken naar
wat er 10 jaar eerder in de VS was
gebeurd.  Nog een voorbeeld daar-
van is de discussie over de betaal-
baarheid en financiering van de
ziekteverzekering. Hoewel de situ-
aties in de VS en Europa wat dat
betreft sterk verschillend zijn, zien
we dat het debat dat daar sinds lang
gevoerd werd en wordt, nu ook in
Europa plaatsvindt.

Je vroeg ook naar de ‘hoogtepunten’

tijdens mijn voorzitterschap.

Ik denk hierbij vooral aan het feit
dat het VPG toen beslist heeft de
openingszitting en het openings-
banket niet langer op dezelfde dag
te houden.
Wij hadden immers gemerkt dat er
op de openingsreden relatief weinig
Brusselse advocaten waren – die
waren zich immers aan het opmaken
voor de receptie en het banket.
Door deze twee belangrijke activitei-
ten op te splitsen werd de aanwezig-
heid op de openingszitting groter.

PP: Zo is het nog steeds, en het werkt goed.

FK: Ik vond en vind het nog steeds
heel belangrijk dat de rede goed
begrijpbaar is, ook voor de buiten-
landse gasten. Het is goed dat de
nodige vertaling voorzien wordt.

Ik stel me persoonlijk wel de vraag
of het nodig is om jaarlijks twee
openingszittingen te organiseren in
Brussel. Persoonlijk vind ik dat het
beter zou zijn om de openingsplech-
tigheden alternerend te laten orga-
niseren door respectievelijk de
Conférence en het VPG. Maar goed,
dat is een discussie op zich...

Daarnaast hebben we toen ook veel
aandacht besteed aan de taalwetge-
ving. Ja inderdaad, toen ook al, niets
nieuws onder de zon dus.

En dan was er nog onze zeer
geslaagde reis naar Portugal.

I
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Erlinde De Lange

1 Gepubliceerd in het R.W. 1995-96, nr. 32 van 6 april 1996.
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PP: De gemiddelde leeftijd van de bestuurs-
leden en ook de voorzitters lag toen hoger, of
vergissen we ons?

FK: Het VPG is geen jonge balie.
Natuurlijk moet het VPG zich richten
tot de jongere advocaten en probe-
ren voor hen iets te betekenen,
maar het VPG is niet zoals de jonge
balies in de rest van Vlaanderen.

Ik heb er wel begrip voor dat nu een
aantal functies bij het VPG moeilij-
ker ingevuld raken.

Er is wellicht meer werkdruk dan
vroeger, meer ‘professionalisering’,
en ook wel meer individualisering.
De band met de balie is voor som-
mige advocaten wellicht wat losser.

PP: Heeft het te maken met het feit dat
vooral grote kantoren zich veeleer op de
Angelsaksische leest schoeien en minder
betrokkenheid hebben met het balieleven?

FK: Ik weet niet of daarin de oorzaak
te vinden is.
Toen ik nog werkte bij “De Bandt,
Van Hecke en Lagae” – toen wellicht
het meest Angelsaksisch geöriën-
teerde kantoor, was er toch een
grote betrokkenheid met het balie-
leven, bij meerdere van mijn kan-
toorgenoten.
Jaarlijks bezochten we met een ste-
vige delegatie de revue, en de repi-
ties daarvoor vonden trouwens
plaats bij ons op kantoor.

Anderzijds is het natuurlijk wel zo
dat op veel grote kantoren veel
advocaten werkzaam zijn zonder de
minste paleiservaring – tenzij het
uiterste verplichte minimum.

Zelf pleit ik ervoor dat elke stagiair
de nodige rechtbankervaring zou
opdoen tijdens zijn stage. Het is
juist die vertrouwdheid met het voe-
ren van procedures wat de advocaat
onderscheidt van de bedrijfsjurist.
Soms zie je dat advocaten hun
cliënt in die richting van een minne-
lijke schikking manoeuvreren, alleen
maar omdat ze niet goed durven
beginnen aan een procedure. Dat is

toch niet noodzakelijk goede zaak,
hoezeer ik ook een voorstander van
schikkingen ben.

Terug naar het VPG.
Het VPG maakt geen gemakkelijke
tijden door, en je moet ook geen
mirakels verwachten van het VPG,
hoewel de discussie over de rol die
het kan spelen natuurlijk wel
gevoerd moet worden.
Het zou goed zijn dat het VPG blijft
bestaan – het heeft een lange en
mooie traditie –  maar de wijze
waarop dient steeds bevraagd te
worden.

PP: U bent sedert 1982 advocaat. Merkt u
een evolutie in het beroep van advocaat?

FK: Alles gaat veel sneller dan vroe-
ger. Toen ik begon in 1982 – en dat is
toch nog niet zo héél lang geleden
(lacht) – was er nog geen sprake van
het gebruik van de fax. Het eerste
faxapparaat heb ik zijn intrede
weten doen in 1983.
Overeenkomsten en andere docu-
menten werden “eenmalig” getypt,
en waren alleen al om die reden veel
korter.

Het is een anecdote, maar typerend
voor de enorme technologische evolu-
tie die we sedertdien gekend hebben.

Daarnaast is een procedure hoe lan-
ger hoe meer een soort loterij
geworden. De uitkomst van een pro-
cedure is tegenwoordig een hoogst
onzekere zaak; je moet al een waag-
hals zijn om je te wagen aan een
voorspelling tegenover de cliënt!

PP: En hoe komt dit?

FK: Er is geen oog meer voor de
coherentie binnen het rechtssys-
teem. Het woord systeem sugge-
reert een samenhang, maar die is
tegenwoordig teloorgegaan in ons
rechtssysteem.
Er worden heel wat subjectieve
rechten gecreëerd, maar er is geen
bekommernis meer om de coheren-
tie van het geheel, noch in de wet-
geving, noch in de rechtsspraak.

Vaak worden de discussie beslecht
door het Hof van Cassatie, het
Grondwettelijk Hof, het Hof van
Justie, het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens, maar zonder
dat er nog een systeem in zit.

PP: De vraag is hoe je dit kan tegengaan
natuurlijk... Is dit omdat er meer en meer
procedures gevoerd worden?

FK: Dat weet ik zo nog niet. Het is
integendeel mijn indruk dat het
aantal procedures eerder afneemt,
omwille van de onzekerheid van de
afloop ervan en ook, deels, door de
(soms zwaar overroepen) gerechte-
lijke achterstand.

PP: Het is toch geen goede zaak dat het
rechtssysteem zijn coherentie verliest... Niet
voor het recht en niet voor de rechtszoekende...

FK: Inderdaad. Het is uiteindelijk
ook niet goed voor de rechtsstaat.
De rechtsstaat verglijdt naar een
rechtersstaat en uiteindelijk naar...
een machtsstaat.
We denken te vaak dat het ‘verrech-
telijken’ en ‘verrechterlijken’ een
plus is voor de rechtsstaat, alsof
meer rechten een teken zijn van
meer beschaving. Maar ik verwijs
dus opnieuw naar de titel van mijn
rede in 1995: inflatie van rechten
brengt een ontwaarding van het
recht met zich mee.
Misschien is het nu eindelijk tijd
voor een deflatie van rechten.
Als het verdrag van Lissabon er uit-
eindelijk komt zal echter de inflatie
van rechten worden versterkt....

Er zijn ook andere recente gebeurte-
nissen waarbij ik de wenkbrouwens
frons.

Om te beginnen het binnensijpelen
van de emocratie in de politiek en
de hoogste instanties van het
gerecht.
Ik heb met de grootste verwonde-
ring gekeken naar de toon en stijl
van ontslagbrieven van ministers
die bekend gemaakt worden... Het
zijn bijna therapeutische handelin-
gen geworden.

het poelaertplein



Interview met Fernand Keuleneer 

En een gelijkaardige tendens zag ik
bij de publieke brieven die de magi-
straten en het parket van het Hof
van Cassatie naar elkaar sturen...

Dit doet weinig recht aan de eigen
rol van enerzijds de politiek en
anderzijds het recht.

PP: Dit lijkt ons inderdaad veeleer het voor-
deel van het recht: een zekere afstandelijk-
heid, objectivering en abstractie?

FK: Ja, als men tenminste goed de
belangrijke maar beperkte rol van
het recht voor ogen houdt.
Als de rol van het recht expandeert
en alle domeinen penetreert en
overwoekert, dan is het normaal dat
de burger zich uiteindelijk vragen
stelt bij wildgroei van het recht.

Bij de discussie over de
“Fortiscommissie” in het Parlement
heb ik ook veel bedenkingen. Ze
illustreert de imperiale ambities van
het recht.

Is het niet eigenaardig dat het parle-
ment niet zelf aan feitengaring zou
mogen doen?

Het lijkt erop dat voor sommigen de
rechts- en tuchtcolleges het mono-
polie van het onderzoek hebben,
maar dit is uiteraard onzin.
Rechtscolleges hebben het mono-
polie op het gerechtelijk onderzoek,
en tuchtoverheden op het tuchton-
derzoek, maar naast het gerechtelijk
onderzoek en het tuchtonderzoek is
er ook nog zoiets als het politieke
onderzoek, dat zijn eigen finaliteit
heeft.

Het politieke onderzoek zoekt vanuit
de feiten naar de bredere maat-
schappelijke samenhang en pro-
beert vandaaruit politieke conclu-
sies te formuleren.
Heel anders is het met het gerechte-
lijk onderzoek, dat juist vanuit de
bredere context probeert in te
zoomen op de individuele
(schuld)vraag.

Waarom zouden deze twee vormen
van onderzoek, elk met hun eigen
finaliteit, niet parallel gevoerd kun-
nen worden, uiteraard op een ver-
standige wijze?

En àls er al een voorrang zou moe-
ten bepaald worden, dan vind ik dat
die toch toekomt aan het politieke
onderzoek, aangezien dat gaat over
collectieve belangen, waaraan het
individuele belang, zelfs de indivi-
duele schuldvraag, toch onderge-
schikt is.

Het politieke is geen onderdeel van
het recht maar heeft een pre-rechte-
lijke, en in zekere zin ook een post-
rechtelijke, eigenheid.

Het recht wordt gevoed door andere
subsystemen, zoals de moraal, reli-
gie, en zeker ook de politiek. Politiek
gaat in wezen over de “ultieme
vraag”, de vraag naar de soevereini-
teit, dat wil zeggen, de vraag wie in
een ultieme machtsvraag het laatste
woord heeft, en daar moet uiteinde-
lijk een ondubbelzinnig antwoord
op gegeven worden, dat in het voor-
deel van de ene en in het nadeel van
de andere is. Politiek is dus een
beschaafd conflictmodel.

Als ik dat even op de Belgische actu-
aliteit toepas, zou ik stellen dat
Vlamingen vaak niet op een norma-
le manier kunnen omgaan met poli-
tiek als conflictmodel. Vlamingen
hebben de neiging om politiek te
beschouwen als een gesprek waarbij
eenieder mits diep nadenken tot
dezelfde oplossing moet komen. Zo
vinden vele Vlamingen het bijvoor-
beeld vanzelfsprekend dat een
staatshervorming goed is voor
iedereen en begrijpen ze niet dat
iemand bij een ander standpunt
blijft, en vinden ze dat bijna moreel
verwerpelijk.
Maar poltiek is altijd conflictueus,
en de politiek is in aanzienlijke mate
de kunde die erin bestaat te overtui-
gen, en het permanent conflict te
sturen en te beheersen. Zo oefen je
invloed uit, en tegelijk tempert dit

inzicht het morele karakter in een
conflict. Als je stuit op een ‘nee’ van
de ander, moet je dit proberen te
counteren via het uitoefenen van
invloed, dus door de politiek.

Maar voor wie de politiek als ratio-
neel harmoniemodel hanteert,
wordt een tegenstrever die ‘nee’ zegt
uiteindelijk een vijand, die weigert
om het “juiste” standpunt te volgen.

Dit zie je heel sterk in de commu-
nautaire discussie. Ofwel is er een
akkoord, ofwel – en dat is dan het
enige alternatief – moet er altijd
onmiddellijk gesplitst worden. Maar
waarom eigenlijk? Politiek impli-
ceert tegenstrevers; die gooi je daar-
om nog niet buiten. We kunnen toch
wel tegenstrevers zijn, zelfs harde
tegenstrevers, zonder noodzakelij-
kerwijze vrienden of vijanden te
moeten worden?  De Vlaamse poli-
tieke klasse moet dringend op een
meer kundige wijze aan politiek
doen.

Vlamingen hebben moeite met dit
standpunt, omdat ze de politiek niet
zien als een model om confliten te
hanteren.
Voor sommigen is het zelfs veeleer
een onderdeel van de bedrijfskunde,
cf. de notie “goed bestuur”.  Dit is
uiteraard niet onbelangrijk, maar is
niet het eigen specifieke karakter
van het politieke.

Ik laat me graag inspireren door de
ideeën van Niklas Luhmann, een
Duits rechtssocioloog.
Hij stelde dat de maatschappij
bestaat uit verschillende subsyste-
men die met elkaar interageren. Van
al die subsystemen is de politiek het
ultieme systeem, want ‘it deals with
the power question’, het gaat over de
soevereiniteitsvraag. Daarbij is er
geen win-winoplossing mogelijk,
maar zitten we integendeel in het
‘zero-sum-game’, een (speltheore-
tisch) model waarbij de optelling
van de scores altijd nul is. Wat de
ene speler wint is noodzakelijkerwij-
ze een verlies voor de andere.
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Die soevereiniteitsvraag is steeds
aan de basis aanwezig.
In het Duitse Bundesverfassungs-
gericht wordt momenteel gediscus-
sieerd over het Verdrag van
Lissabon, en met name de vraag wie
het laatste woord heeft... Dat is dus
in wezen een politieke discussie.

Opnieuw, het recht vervult een
belangrijke maar beperkte, en
beperkte maar belangrijke, rol.
Recht en rechtsstaat mogen niet
verworden tot een staatsreligie.
Soms zie helaas nog maar weinig
verschil tussen een raad van ayatol-
lahs die waakt over de correcte toe-
passing van de Sharia en onze eigen
hoogste rechtscolleges.

PP: Moet het recht dan technischer worden,
om het zo te ontdoen van zijn ideologische
pretenties?

FK: Ik hou niet van de opvatting
waarbij het recht in de eerste plaat-
se als instrument, als techniek
wordt gezien. Het recht wortelt in
onze cultuur en is er een belangrijk
deel van, veeleer dan een manage-
ment tool. Het recht is ook geen die-
naar van iets anders. Het heeft een
zelfstandige, maar zoals gezegd
beperkte rol.

Ik weet dat het provocerend zal klin-
ken, maar in het licht van wat ik hier
zojuist betoogd heb, ben ik in zeke-
re zin tegen de ‘mensenrechten’. Of
preciezer, ik ben tegen de juridisch
verzelfstandigde “mensenrechten”
als alles-dominerend basisbeginsel
van het recht.

PP: Maar mensenrechten verdienen toch
bescherming?

FK: Jazeker, maar dit is een politieke
opgave. In elke politieke actie zou
de menselijke waardigheid voorop
moeten staan. Die kan dan indirect
worden vertaald in de verschillende
deeldomeinen van het recht.

PP: Maar is het niet juist om de menselij-
ke waardigheid, en de bescherming ervan,

niet langer afhankelijk te laten zijn van het
arbitraire van politieke actie, dat men dit in
het recht heeft willen verankeren?

FK: Om de bescherming vervolgens
over te leveren aan de hogepriesters
van het recht? Aan de politieke
opties van onverkozen de rechters?

PP: Maar je moet een aantal belangrijke
zaken toch in een juridisch kader plaatsen
om aldus een bescherming te kunnen bie-
den tegen arbitraire behandeling?

FK: Oke, maar dat is dan wel te
onderscheiden van een cataloog van
grondrechten die alle andere nor-
men moet domineren. Zoals het nu
is kan een gerechtshof op basis van
een uiterst abstract gefomuleerd
grondrecht elke politieke beslissing,
en in toenemende mate elke private
handeling tenietdoen.

PP: Maar een rechter past toch juist het
abstracte recht toe op een concrete situatie.
Dat is toch de essentie van het recht spreken
van een rechter?

FK: Het is misschien verhelderend
om in deze contect te verwijzen naar
de antidiscriminatiewet, waarover
trouwens zeer recent een arrest van
het Grondwettelijk Hof verschenen
is (nr. 17/2009).
In die wet worden bepaalde princi-
pes geïsoleerd en verzelfstandigd,
en zonder ‘gebruikershandleiding’
op de burgers en ook de rechters
losgelaten. Het ‘DNA’ is als het ware
verdwenen uit die begrippen, zodat
het niet meer duidelijk is wat de
betekenis en bedoeling is van alle
gebruikte begrippen.

Als ik vergelijk met de euthanasie-
wetgeving – waarover ik overigens
ook wel wat kritische bedenkingen
heb – dan moet ik toch vaststellen
dat het daar toch duidelijker is wat
de wetgever bedoeld en gewild
heeft.
Dit in tegenstelling met de antidis-
criminatiewet, waar gegoocheld
wordt met termen als discriminatie,
(on)evenredigheid, legitiem doel, ...

Die termen zijn zo vaag en abstract,
dat ze eigenlijk carte blanche geven
aan de rechters, die dan het werk
moeten doen dat de politici hebben
laten liggen...

De juristen zijn niet geheel onschul-
dig aan deze evolutie, omdat zijzelf
de rol van het recht hebben opge-
blazen en elke verdere juridisering
als een voortuitgang van de bescha-
ving zien.

PP: We horen hier toch wel wat wantrou-
wen tegenover de magistratuur.

FK: Het is geen wantrouwen, maar
wel een hameren op de beperkte rol
die rechters hebben. Het kan niet
dat belangrijke maatschappelijke
keuzes genomen moeten worden
door daartoe niet gelimiteerde
instanties, met name de rechterlijke
instanties, in plaats van de politieke
instanties.

En in het licht van het voorgaande
ben ik trouwens ook een voorstan-
der van het afschaffen van de Hoge
Raad voor Justitie..., die de benoe-
mingen van magistraten alleen
maar minder transparant maakt.

PP: We moeten stilaan afsluiten. Laat ons
dat doen met een iets lichtere vraag. Zijn er
zaken waarvan je nu denkt: die had ik
eigenlijk nog willen doen als voorzitter van
het VPG?

FK: Niets! (lacht)
Of toch, ik had graag een reis geor-
ganiseerd vanuit Moskou of Sint-
Petersburg naar Siberië, waarbij we
een aantal orthodoxe kloosters zou-
den aandoen. Dat zou leuk geweest
zijn. In feite is het hiervoor nog niet
te laat, nietwaar?
Maar wandelen in Schotland zie ik
ook wel zitten hoor!

PP: Wij zullen het doorgeven aan ons reis-
organisatiecomité!
Mogen wij u namens het Poelaertplein har-
telijk danken voor dit boeiende gesprek?

Fk: Graag gedaan.



balie Barcelona 30 januari 2009
Verslag openingszitting 

arcelona. Tweede grootste
stad van Spanje.
Hoofdstad van de autono-

me Spaanse regio Catalonië.
Thuisstad van de Olympische
Spelen in 1992. Modestad met de
gekende merken Custo, Camper en
Adolfo Dominguez. Grootste en
belangrijkste haven van het
Middenlandse Zeegebied. Motor
van de Spaanse economie. Centrum
van de bouwkunst van Antoni Gaudi
(1852-1926) en het Catalaans
modernisme, de Spaanse vertegen-
woordiger van de Jugenstil-golf die
eind 19de - begin 20ste eeuw door
Europa sloeg.

Barcelona heeft een Balie met
32.000 advocaten, wiens werkzaam-
heden gaan van het adviseren en
verdedigen van particulieren tot het
begeleiden van het internationale
economische en financiële verkeer
van Barcelona's hinterland met de
rest van de wereld.

Deze Balie hield haar plechtige ope-
ningszitting op 30 januari 2009. De
openingsactiviteiten, bestaande uit
een academische zitting, een galadi-
ner en een bal, werden bijgewoond
door vertegenwoordigers van de
Orde van Vlaamse Balies, en de
Balies en Jonge Balies van
Antwerpen, Brugge, Brussel-Vlaams
(onder leiding van Stafhouder Alex
Tallon en Voorzitter van het Vlaams
Pleitgenootschap Dirk Lambrecht),
Brussel-Frans, Kortrijk, Leuven,
Luik, Mechelen en Tongeren.

In haar openingstoespraak van de
plechtige academische zitting
beklemtoonde mevrouw Silvia
Gimenez-Salinas, Stafhouder van de
Balie van Barcelona, dat de rechter-
lijke macht een staatsmacht is, die
niet zomaar kan worden gelijkge-
steld met de ene of andere over-
heidsdienst. Het probleem van de
positie van de rechterlijke macht
stelt zich bijzonder scherp, aange-
zien bepaalde rechters een stakings-
aanzegging hebben ingediend en
van plan zijn om het werk neer te
leggen. De Stafhouder van

Barcelona stelde dat zoiets gewoon
niet kan. 

Het onderwerp van de academische
zitting was arbitrage, de meest
gebruikte vorm van alternatieve
geschillenbeslechting in Spanje.

Het eerste deel van de academische
zitting behandelde de intrinsieke
zwakte van de arbitrageprocedure. 

Een spreker merkte op dat de inter-
nationale handel de laatste decen-
nia enorm is toegenomen. Ook het
aantal burgerlijke en handelsge-
schillen is enorm gestegen. Maar
het aantal handelsgeschillen dat
beslecht wordt via arbitrage, blijft
merkwaardig genoeg zeer gering.
Ook het aantal burgerlijke geschil-
len dat wordt opgelost via alterna-
tieve vormen van geschillenbeslech-
ting, is zeer beperkt.
Dus stelt zich de logische vraag of er
iets mis is met de arbitrageprocedu-
re. 

Er werd opgemerkt dat arbitrage aan
de universiteiten vaak als iets speci-
aals en uitzonderlijks wordt gedo-
ceerd. Het komt vaak op het einde
van een cursus gerechtelijk recht ter
sprake, of het wordt zelfs enkel als
een facultatief vak behandeld.

Ook blijkt dat partijen zo veel moge-
lijk proberen om de normale burger-
lijke procedureregels toe te passen
tijdens een arbitrageprocedure.  

Alle sprekers vonden de arbitrage-
procedures traag en duur. De arbi-
trage wordt getroffen door een

"americanization" van de procedu-
res, waarbij teams van vele advoca-
ten tegen elkaar in het strijdperk tre-
den, met zeer complexe en tijdro-
vende tussengeschillen als gevolg.
De kostprijs van een arbitrageproce-
dure zou vaak duurder uitvallen dan
de prijs van een gewone procedure
voor een staatsrechtbank. Een spre-
ker merkte echter op, dat het
natuurlijk ook zo is dat een conflict
dat blijft aanslepen en niet wordt
opgelost, na enkele jaren bijzonder
duur kan blijken te zijn. Een andere
spreker merkte op dat heel wat kos-
ten kunnen worden gedrukt als par-
tijen kiezen voor een arbitrage via
een arbitrage-instelling, in plaats
van een ad hoc arbitrage. Nog een
andere spreker vond dan weer dat er
veel te veel arbitrage-instellingen
zijn, en dat het tijd wordt om dit
aantal te beperken tot enkele grote
centra.

Sommige advocaten aarzelen ook
om voor arbitrage te kiezen. Een
advocaat die kiest om een geschil te
laten beslechten via arbitrage, loopt
ook het risico dat zijn cliënt achter-
af zal beweren dat er een veel bete-
re slaagkans was geweest, als het
geschil zou zijn voorgelegd aan een
staatsrechtbank.

Verder is er het risico van het "one
shot". Er is geen beroep ten gronde
mogelijk tegen een arbitrale uit-
spraak (alhoewel de Barcelona
Arbitration Court werkt aan een
soort beroepsprocedure die vanaf
2010 operationeel zou moeten zijn).

Een veel gehoorde klacht was dat de
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arbiters vaak worden geselecteerd
worden uit een kleinere kring, wat
leidt tot hogere kosten van de arbi-
trageprocedure (want deze kleine
kring is overbevraagd) en tot twijfel
over de onafhankelijkheid van de
geselecteerde arbiters. De oorzaak
van deze beperkte selectie ligt vaak
bij de cliënten : deze vragen vaak
grote namen als arbiters, waardoor
jonge advocaten niet kunnen door-
groeien.

Een laatste pijnpunt dat een rem
blijkt te zijn op de ontwikkeling van
de arbitrage als model voor alterna-
tieve geschillenbeslechting, is de
procedure tot nietigverklaring ten
gronde, die nog steeds (in de ene of
andere vorm) mogelijk is in heel wat
landen. Dit leidt dan tot lange pro-
cedures waarin de staatsrechters
zich soms als concurrenten van de
arbiters beschouwen, en zich geroe-
pen voelen om het werk van de arbi-
ters volledig en kritisch na te kijken.
Dit soort beroepsprocedures is
trouwens een zwaar probleem voor
de confidentialiteit van de arbitrage,
want het hele geschil komt in de
openbaarheid als een partij de arbi-
trale uitspraak ter controle aan de
staatsrechtbank voorlegt.

Het tweede deel van de academi-
sche zitting behandelde de proble-
matiek van de tenuitvoerlegging van
een arbitrale uitspraak.

Het bleek dat arbitrale uitspraken in
alle landen meestal vrijwillig wordt
uitgevoerd. 

Maar er zijn altijd arbitrale uitspra-
ken waar een tegenpartij niet wil
betalen, of die ten gronde worden
aangevochten via procedures tot
nietigverklaring.

De mogelijkheid van gedwongen
uitvoering van de arbitrale uitspraak
is zeer belangrijk, en mogelijke
argumenten bij een procedure tot
nietigverklaring zijn al dominant
aanwezig gedurende de arbitrage-
procedure zelf. Zo zullen de arbiters
er bijvoorbeeld rekening mee hou-

den bij de rechtskeuze. Verder zullen
de arbiters erover waken dat het
recht van verdediging van elke partij
wordt gerespecteerd. Ten slotte
moeten de arbiters er goed op let-
ten dat hun arbitrale uitspraak niet
tegen de openbare orde ingaat van
een land waar het te verwachten is
dat de arbitrale uitspraak zal moe-
ten worden uitgevoerd. 

Een spreker merkte op dat een nie-
tigverklaring van een internationale
arbitrale uitspraak niet noodzakelijk
een hindernis zal zijn voor de erken-
ning en de uitvoerbaarheid van deze
internationale arbitrale uitspraak
onder het Verdrag van New York
over de erkenning en tenuitvoerleg-
ging van buitenlandse scheidsrech-
terlijke uitspraken van 1958. Een
nietigverklaring van een internatio-
nale arbitrale uitspraak heeft
immers enkel gelding in het land
van de staatsrechtbank die deze nie-
tigverklaring uitspreekt.

Ook de praktische aspecten van uit-
voering van een arbitrale uitspraak
werden toegelicht. De uitvoerbaar-
heid hangt in eerste instantie af van
de vraag waar de verliezende partij
activa heeft. Er zijn gespecialiseerde
adviesbureaus en advocatenkanto-
ren die partijen begeleiden bij het
uitvoeren van internationale uit-
spraken in alle landen van de
wereld. 

Een opgemerkte spreker tijdens dit
tweede deel van de academische zit-
ting was de heer Kurt Creyf, Rechter
in de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Brugge. Hij lichtte de praktijk van
de uitvoerbaarverklaring en nietig-
verklaring van arbitrale uitspraken
toe voor het rechtsgebied van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brugge en het Hof van Beroep te
Gent. Hij moest tijdens zijn onder-
zoek vaststellen dat er bijzonder
weinig geschillen waren in zijn
rechtsgebied betreffende de uit-
voerbaarverklaring en de nietigver-
klaring van arbitrale uitspraken. De
heer Creyf beschreef voor het
Spaanse publiek het verloop van de

procedure tot uitvoerbaarverklaring
en de procedure tot nietigverklaring
van een arbitrale uitspraak, zoals
bepaald in ons Gerechtelijk
Wetboek.

Het woord was vervolgens aan de
zaal. Het talrijk opgekomen publiek
had voornamelijk vragen over het
Verdrag van New York van 1958. Dat
Verdrag werd 50 jaar geleden onder-
tekend, en de tijd gaat voort. Er dui-
ken problemen op die niet in het
Verdrag werden geregeld. Zo ont-
breekt een regeling van de arbitrale
uitspraak die een einduitspraak
doet over enkele geschilpunten
(maar niet over alle geschilpunten).
Verder is er het probleem van de
zetel van de arbitrage, waarvoor het
Verdrag geen bevredigend antwoord
kan bieden. Tenslotte is er geen
regeling van de arbitrale uitspraak
die enkel voorlopige maatregelen
beveelt. De sprekers erkenden de
problemen, en stelden verschillen-
de mogelijke oplossingen voor, die
gingen van een verdere rechtsont-
wikkeling door rechtspraak en
rechtsleer, over het opstellen van
uniforme interpretatieregels door
organen van de Verenigde Naties, of
over het redigeren van een bijko-
mend klein en nieuw verdrag, tot
het volledig herschrijven van het
Verdrag van New York.

Als slot van de academische zitting
stelde de heer Patrick Henry,
Stafhouder van de Balie te Luik, een
project voor om een wereldwijd
platform op te richten waarbij zowat
alle balies van alle continenten zou-
den worden betrokken, met als
doelstelling het bevorderen van de
mensenrechten en het recht van ver-
dediging. 

De openingsactiviteit van de Balie
van Barcelona werd verder vervolgd
met galadiner voor 1140 hoogwaar-
digheidsbekleders, advocaten van
de Balie van Barcelona, en gasten
uit binnen- en buitenland. De fees-
telijkheden werden afgesloten met
een bal in Spaanse stijl.
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Woord van de JABkes
aarde Confraters, 
Beste Stagiairs, 

Als Vertegenwoordiger van de
Stagiairs werd ik her en der aange-
sproken over vragen betreffende
minimumvergoedingen, verplichtin-
gen van de stagemeester en stagiair,
problemen omtrent niet-uitbetaling
van de vereiste minimumvergoedin-
gen, werken voor verschillende
patroons (verdeling erelonen) enz. 

Eén en ander brengt er mij daarom
toe – al dan niet persoonlijk becom-
mentarieerd - om heden deze bij-
drage te wijden aan de toepassing
van het nieuwe Stagereglement voor
de advocaat-stagiairs van de Orde
van de Vlaamse Balies van 28 mei
2008 dat deze zomer in werking
getreden is, op 28 augustus 2008.
Het dient te worden gezegd dat het
nieuwe Stagereglement ook retroac-
tief van toepassing is op de al
bestaande stageovereenkomsten,
zijnde overeenkomsten afgesloten
vóór 28 augustus 2008.

In het Stageregelement treft u regels
aan over de organisatie van de
stage. Het legt onder meer de plich-
ten van de stagemeesters en de sta-
giairs duidelijk vast, en voorziet
bovendien minimumvergoedingen
voor de stagiairs. Verder gaat de
aandacht uit naar de modaliteiten
van de stage, alsmede van de
beroepsopleiding, zoals de schor-
sing, de onderbreking van de stage
of de gelijkgestelde stage. 

ALGEMENE ORGANISATIE VAN
DE STAGE 

Inschrijving lijst stagiairs (Artikel 1)

Wanneer een kandidaat-stagiair een
stagemeester heeft gevonden, zal
deze bij zijn verzoek tot inschrijving
op de lijst aan het secretariaat van
de Orde een origineel exemplaar
van zijn stageovereenkomst over-
maken. Het is aan de Orde om na te
gaan of de overeenkomst de mini-
mumwaarborgen van het stagere-

glement respecteert, terwijl de sta-
gecommissie hierbij zal adviseren.
Deze stageovereenkomst, evenals
de wijzigingen of aanvullingen, die-
nen steeds aan het secretariaat van
de Orde te worden overgemaakt.

Duur (Artikel 2)

De stage duurt in principe drie
jaar. Ze kan volgens artikel 435
Ger.W. en volgens hetgeen in arti-
kel 3 van voornoemd reglement is
bepaald wel verlengd worden.

Schorsing en onderbreking ( Artikel 3) 
De stage kan worden geschorst of
onderbroken voor een periode van
ten hoogste 1 jaar. Wanneer
beslist is tot schorsing van de
stage, betekent dit dat de stagiair
tijdelijk ontheven is van zijn sta-
geverplichtingen. De stagiair blijft
gedurende de schorsing nog advo-
caat en moet aldus zijn deontolo-
gische verplichtingen blijven
nakomen, hierin begrepen ook de
naleving van de financiële ver-
plichtingen tegenover de Orde. De
raad kan echter de stagiair wel
geheel of gedeeltelijk vrijstellen
van de baliebijdrage.
De stage kan niet alleen geschorst
worden, maar ook worden onder-
broken. Bij een onderbreking zal
de stagiair tijdelijk worden wegge-
laten van de lijst van stagiairs. Op
dat moment verliest de stagiair de
hoedanigheid van advocaat, waar-
door ook de stageovereenkomst
wordt beëindigd, terwijl de schor-
sing geen einde maakt aan de sta-
geovereenkomst. Enkel de weder-
zijdse verplichtingen van de stage-
meester en de stagiair zullen tij-
dens de schorsingsperiode wor-
den geschorst. 
Na de schorsing of de onderbre-
king zal de stage verder gezet kun-
nen worden met behoud van de
verworvenheden van de voordien
verrichte stage, met behoud van
de rang van inschrijving op de lijst
van de stagiairs en zonder dat de
periode van schorsing of onder-
breking als stage telt.

Gelijkgestelde stage (Artikel 4)
De stagiair kan ook een gelijkge-
stelde stage volgen. Dit duurt
eveneens hoogstens één jaar. De
stagiair kan bij een binnenlandse
of buitenlandse balie of bij andere
juridische beroepen waarmee de
Orde van Vlaamse Balies of de
raad van de Orde van Advocaten
akkoorden heeft gesloten een
gelijkgestelde stage volbrengen.
De gelijkgestelde stage kan niet
worden volbracht nadat de sta-
giair het bekwaamheidsattest (in
het kader van de beroepsoplei-
ding) heeft behaald. De raad van
de Orde beslist over het verzoek
na advies van de stagecommissie.
Na de stage maakt de stagiair een
verslag van zijn werkzaamheden
over aan de stafhouder. De raad
gaat op basis van het verslag na of
de stage geheel of gedeeltelijk in
aanmerking komt als gelijkgestel-
de stage. Indien dit niet het geval
is, dan verlengt de raad van de
Orde de stage voor de niet aan-
vaarde duur.

Einde stage/Inschrijving tableau (Artikel
5)

Aan het einde van de stage vraagt
de stagiair aan de stafhouder zijn
inschrijving op tableau. Het is de
raad van de Orde die op basis van
het eindverslag van de stagemees-
ter en het verslag van de voorzitter
van het bureau voor juridische bij-
stand over dit verzoek tot inschrij-
ving beslist, en dit na advies van
de stagecommissie. De stagiair
kan zijn dossier inzien bij de staf-
houder.

Einde stageovereenkomst Artikel 8 en 9)

Zowel de stagemeester als de sta-
giair kan de stageovereenkomst
schriftelijk beëindigen, mits
inachtneming van een redelijke
opzeggingstermijn. Ze brengen
tezelfdertijd de beëindiging ter
kennis van de stagecommissie die
de overgang naar een nieuwe sta-
gemeester zal opvolgen. Partijen
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kunnen echter bij de beëindiging
van de stageovereenkomst in
onderling akkoord verzaken aan
de opzeggingstermijn.

PLICHTEN 

Plichten stagemeester en stagiair (Artikel
10 tem 13)

De stagemeester waakt erover dat
de stagiair zijn activiteiten uitoe-
fent met naleving van zijn deonto-
logische plichten. De stagemees-
ter brengt de stagiair kennis en
praktische vaardigheden bij. Voor
zover noodzakelijk, moet de stage-
meester ter beschikking staan
voor bijstand en richtlijnen. Hij
geeft de stagiair voldoende tijd
om zijn stageverplichtingen na te
komen. Op het eind van de stage
bezorgt hij een eind- of tussen-
tijds verslag aan de stagecommis-
sie. 
De plichten van de stagiair daar-
entegen bestaan erin de door de
stagemeester toevertrouwde
zaken met de nodige ijver en zorg
te behartigen. Hij volgt de
beroepsopleiding voor stagiairs
en voert de taken uit die de staf-
houder of de juridische bijstand
hem opleggen. Op het eind van
zijn stage bezorgt de stagiair even-
eens de stagecommissie een eind-
of tussentijds verslag alsmede een
exemplaar van de nieuwe stageo-
vereenkomst.

Vergoeding

In het algemeen bepalen stage-
meester en stagiair in onderling
overleg de vergoeding van de sta-
giair. Artikel 12 van het stageregle-
ment stelt dat voor een voltijdse
beschikbaarheid een maandelijk-
se vergoeding van ten minste
1.200 euro voor een eerste jaar
stagiair geldt; voor het tweede
jaar wordt ten minste 1.700 euro
voorzien. Verder wordt ook vaak
de vraag gesteld wat de minimum-
vergoeding is voor een derde jaar
stagiair. Het is u wellicht ook

opgevallen dat het reglement
geen regeling heeft getroffen over
de geldende minima voor een
derde jaar stagiair. Dit betekent
dat de stagemeester en stagiair
vrij zijn om in gemeen overleg een
vergoeding te bepalen. 
Onlangs nam ik toevallig kennis
van een aantal reacties op de e-
mail van 6 februari 2009, ver-
stuurd door de Stafhouder,
betreffende de toepassing van het
nieuwe stagereglement. De
bezorgdheid die daarin werd geuit
had betrekking op de al dan niet
voltijdse beschikbaarheid van de
stagiair binnen het kantoor en de
uitbetaling van de minimumver-
goeding. Het valt inderdaad niet
te ontkennen dat bij een vermin-
derde beschikbaarheid men ver-
houdingsgewijs kan afwijken van
de minimumvergoedingen, maar
dit mag echter niet leiden tot mis-
verstanden en wantoestanden.
Prestaties die de stafhouder of de
juridische bijstand opleggen, tel-
len niet mee voor de berekening
van de verminderde beschikbaar-
heid. Stagemeesters dienen ook
hun stagiairs door te betalen tij-
dens de balielessen en –examens,
die verplicht deel uitmaken van de
stageverplichtingen. 
Een ander vaak voorkomende pro-
bleem betreft de stagiair die bin-
nen of buiten een kantoor voor
andere patroons/confraters pres-
taties dient te verrichten binnen
het kader van zijn stageovereen-
komst. In deze gevallen, is het
eveneens aan de stagemeester die
de stageovereenkomst met de sta-
giair heeft ondertekend om de
maandelijkse minimumvergoe-
dingen te garanderen.
Zelfs indien partijen overeenko-
men dat de stagiair een vergoe-
ding betaalt voor het gebruik van
de lokalen, de infrastructuur of
ander kantoorkosten, dienen
eveneens de minimumvergoedin-
gen te worden gegarandeerd. 
Vervolgens is er nog het probleem
waarbij de stagiairs in het begin
van hun stage, vaak uit onwetend-

heid, overeenkomsten afsluiten
waar ze later spijt van krijgen
omdat ze de inhoud en draagwijd-
te ervan verkeerd ingeschat heb-
ben, en die hen er soms zelfs toe
brengen om van stagemeester te
veranderen. In het geval van sta-
giairs die tegen uurtarief werken
wordt vaak over het hoofd gezien
dat de minimumvergoeding te
allen tijde dient te worden gega-
randeerd ten aanzien van een eer-
ste en tweede jaar stagiair, en dit
ondanks het afgesproken uurta-
rief. Heel wat stagiairs spreken
over systematische vermindering
van de door hen geleverde uur-
prestaties, daar de gespendeerde
uurbesteding overdreven lijkt in
de ogen van hun stagemeesters.
In dergelijke situaties is een open
gesprek een terechte aanbeveling,
aangezien dit de verwachtingen
van beide partijen ten goede zal
komen. 

Stagecommissie (Artikel 14 en 15)

Elke Orde van advocaten ver-
trouwt het toezicht over de stage
toe aan een stagecommissie. De
stagecommissie geeft vooral
advies, maar controleert ook of de
stagemeesters en de stagiairs hun
verplichtingen naleven, en bemid-
delt bij eventuele geschillen.

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@jabk-
es.be / info@jabkes.be
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Donderdag 26 maart 2009 Baliequiz
Niet te missen, de traditionele en jaarlijkse baliequiz, waar winnen belangrijker is dan deelnemen en confraternali-
teit enkel het antwoord op een vraag kan zijn! 
Deelnameprijs is 5 EUR per persoon, te betalen ter plaatse (Salle des Pas Perdus in het Justitiepaleis).

Woensdag 15 april 2009 Wouter Deprez
Een stand-up comedy met inhoud! Wouter Deprez is immers gezegend met een onweerstaanbare mimiek en heeft
steeds een karrevracht humor bij.Verder info over inschrijving volgt.

Vrijdag 17 april 2009 Fuif einde balie-examens
Een zo niet te missen feestje dat we de locatie nog niet kunnen vrijgeven uit vrees dat iedereen al gaat aanschui-
ven!

Donderdag 30 april – 4 mei 2009 JABkes-weekend Kiev
De JABkes organiseert een city-trip naar één van de oudste steden in Europa, ontstaan in de vijfde eeuw. Welkom
in Kiev! Alle plaatsen zijn bezet. 

Vrijdag 12 juni 2009 Nacht van de Stagiairs
de grootse Nacht van de Stagiairs, georganiseerd samen met Carrefour des Stagiaires, waar we zo’n 1000 confraters
verwachten.
Dit alles gaat door in La Tentation te Brussel, Lakensestraat 28.

Hieronder vind je een overzicht van
de belangrijkste activiteiten van de
JABkes de komende weken en maan-
den. 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 vergade-

ring bij te wonen, dan kan je een-
voudigweg een mailtje sturen naar
info@jabkes.be.

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

De Nieuwe OBA-wet
La nouvelle loi OPA

Cahiers AEDBF / EVBFR-Belgium, 20

2008
436 blz. • 75 !

L’arbitrage et les tiers
Arbitrage en derden

Actes du colloque du CEPANI 40 
du 28 novembre 2008

Bijdragen aan het colloquium 
van CEPINA 40 van 28 november 2008

2008
322 blz. • 60 !
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noothi se auton

Deze keer wil ik het eens
hebben over twee randgevallen uit
de advocatuur: de cassationist en
de administrativist.  Laat mij begin-
nen met te benadrukken dat de term
“randgeval” hier zeker niet pejoratief
bedoeld is.  Het gaat gewoon om
twee zeldzame en dus beschermde
species uit de advocatenwereld.

De gemiddelde cassationist (of hij
nu advocaat bij het Hof van Cassatie
is of medewerker van een advocaat
bij het Hof van Cassatie) onder-
werpt – in de beslotenheid van zijn
sfeervol verlicht kantoor en gewa-
pend met een goed glas wijn, de
recepten van Tim Motheus, zijn wet-
boek en de verzameling arresten van
het Hof van Cassatie – de vonnissen
en arresten die door de Belgische
hoven en rechtbanken in laatste
aanleg gewezen zijn, aan een gron-
dig onderzoek teneinde na te gaan
of zij met enige kans op slagen voor
het Hof van Cassatie bekritiseerd
kunnen worden.

De administrativist (en dan vooral
de administrativist die zich met pro-
cedures voor de Raad van State
bezighoudt) doet ongeveer hetzelf-
de; alleen bestaat zijn studievoor-
werp niet uit vonnissen en arresten,
maar wel uit beslissingen van de
administratie.  Meer in het alge-
meen houdt de administrativist zich
bezig met alle positiefrechtelijke,
materiële en formele regels waaraan
het optreden van de overheid en de
beslissingen van de overheid
gebonden zijn of althans toch zou-
den moeten zijn.  In feite dient de
administrativist dus aanzien te wor-
den als de beschermheer of -vrouw
van de rechtsonderhorige wanneer
het op overheidsoptreden aankomt.

De beoefenaars van beide disci-
plines worden vaak als “saaie” men-

sen bestempeld; een epitheton
desornans dat hen vaak ten onrech-
te toebedeeld wordt.

Wat er ook van zij, ik vond dat een
pittig voorgerecht en een stevig
hoofdgerecht nooit kwaad kunnen,
vandaar volgende twee recepten.

Voorgerecht: “Cassatiesalade” 1

Men neme voor vier personen:

• 200 gr. feta,
• 1 appel,
• 1 ui,
• 2 tomaten,
• 1/2 komkommer,
• versgemalen peper,
• oregano,
• 1 appelsien,

• 1 koffielepel mosterd,
• 1 koffielepel olijfolie.

Pel de ui en snipper hem fijn2.  Was
de tomaten en snij ze in blokjes.
Schil de halve komkommer en snij
hem eveneens in blokjes.  Doe het-
zelfde met de appel.  Snij ten slotte
ook de feta in blokjes.

Meng alle ingrediënten onder elkaar
in een slakom.

Pers de appelsien en maak een
vinaigrette met het appelsiensap,
de mosterd en de olijfolie.  Kruid de
vinaigrette met peper en oregano.

Giet de vinaigrette over de salade.
Dien op met een stukje Frans brood.
Smakelijk!

Koken met Tim Motheus
G

Tim Motheus

het poelaertplein

1 Eventuele gelijkenissen met Griekse sla zijn geen toeval!
2 Klassieke beginzin van ieder degelijk Vlaams gerecht.
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lvin Toffler “De nieuwe
machtselite – Wie krijgen
in onze veranderende

wereld de macht?”, Uitgeverij
Contact, 2008, 568 blz.

Dit boek vormt het culminatiepunt
van een 25-jaar durende poging tot
zingeving aan de verbazingwekken-

de veranderingen die ons de 21ste

eeuw ingestuurd hebben. Het is het
derde en laatste deel van een trilo-
gie die begon met de “toekomst-
shock”, werd vervolgd met “De derde
golf, en nu compleet is.

Ofschoon de originele Engelstalige
versie dateert van 1990 blijft het nu
nog zo actueel dat het, mondiaal
bekeken, als standaardwerk over
globalisering geldt.

Zoals het op de achterzijde aange-
stopt wordt, is de op militaire en
financiële macht gebaseerde staat

in zijn laatste fase om vervangen te
worden door machtsverhoudingen
die op basis van informatietechno-
logie tot stand komen.

Een van de belangrijkste factoren is
de uitputting van de fossiele brand-
stoffen die het noodzakelijk maakt
om op andere manieren in welvaart
te voorzien. Zeker voor snelgroeien-
de economieën in Azië is dit van
belang en Toffler beschrijft hoe
innovatie zich aan het verplaatsen
is, weg van de Westerse kenniscen-
tra.

Alvin Toffler is, net als zijn vrouw
Heidi (medeauteur), een vooraan-
staand futuroloog. Ze adviseren
zowel regeringen als bedrijven op
gebieden als technologie, politiek
en economie.

Het boek valt uiteen in zes delen en
vierendertig hoofdstukken. De rode
draad, die doorheen gans het ver-
haal loopt, is de opkomst van een
nieuw machtssysteem dat het oude
uit het industriële verleden vervangt
en waarbij kennis een centrale rol
speelt. Voor de auteur vormt “De

Hoofdgerecht: “Kip op adminis-
tratieve wijze” 3

Wat hebben we nodig voor vier per-
sonen:

• 150 gr. spekblokjes,
• 1 wit van prei,
• 4 halve kippeborstfilets,
• 3 laurierbladen,
• 200 gr. oesterzwammen,
• 1/4 liter Riesling (sommigen gie-

ten er een volledige fles in,
maar dat vind ik zonde van de
Riesling die perfect bij dit
gerecht gedronken kan wor-
den),

• 1/4 liter kippebouillon,
• 8 aardappelen,
• 1 koffielepel olijfolie,

• versgemalen peper,
• kippekruiden.

Doe de koffielepel olijfolie in een
pan.  Kruid de kippeborstfilets met
versgemalen peper en kippekruiden
en schroei ze dicht in de pan.

Giet het vet uit de pan, spoel ze uit
en droog ze af met keukenpapier.

Bak het spek in de pan.  Snijd het
wit van de prei in schijfjes en doe
deze bij het spek.

Voeg de kippefilets, de laurierbla-
den en de in reepjes gesneden oes-
terzwammen toe; en overgiet het
geheel met de Riesling en de kippe-
bouillon.

Leg een deksel op de pan en laat het
geheel gedurende 20 minuutjes
sudderen.

Schil de aardappelen en voeg deze
aan het gerecht toe.

Laat het geheel nogmaals geduren-
de 20 minuutjes sudderen.

Warm opdienen, smakelijk, en ver-
geet vooral het restant van de
Riesling niet!

Oprecht confraterneel.

Tim Motheus
(vraag.het.aan.tim.motheus

@gmail.com)

A

Alvin Toffler 

Koken met Tim Motheus

Vervolg van blz. 15

3 Eventuele (zij het dan eerder vage) gelijkenissen met “coq au vin” zijn geen toeval!
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nieuwe machtselite” het hoogte-
punt van een fascinerende reis.

Geweld, rijkdom en kennis zijn de
door hem constant gebruikte sleu-
telwoorden die de handel en wandel
van de hedendaagse maatschappij-
en bepalen. Toffler legt constant het
accent op de nieuwe manieren om
macht te verweren, gecreëerd door
een wereld in beroering. Hij voor-
spelt voor de komende tientallen
jaren een gigantische machtsstrijd
tussen “mondialisten” en “nationa-
listen” over de aard van de nieuwe
regelende instituties op de wereld-
kapitaalmarkten.

De strijd weerspiegelt de botsing
van een zieltogend industrieel stel-
sel en het nieuwe mondiale systeem
van welvaartschepping dat ervoor in
de plaats komt.

Centraal hierbij is dat in elke econo-
mie productie en winst onontkoom-
baar afhangen van de drie reeds ver-
melde hoofdbronnen van macht,
namelijk geweld (fysische kracht),
rijkdom en kennis. Geweld wordt
steeds meer omgezet in wetgeving;
kapitaal en macht in kennis.
Daarmee gepaard ziet men een ver-
andering in de aard van het werk,
dat meer en meer afhankelijk wordt
van symbolen. Nu kapitaal, geld en
werk alle drie dezelfde weg opgaan,
ondergaat het hele fundament van
de economie een revolutionaire ver-
andering. Er ontstaat een supersym-
bolische economie, die werkt vol-
gens volkomen andere regels dan
die uit het “fabriekschoorsteen-tijd-
perk” (een veel door de auteur
gebruikte term).

Een opmerkelijke stelling is dat
macht, die aan een regime is toege-
kend, precies voldoende moet zijn
om te zorgen voor een zekere mate
van veiligheid ten opzichte van
echte, externe bedreigingen plus
een zekere mate van interne orde en
beschaving. Deze mate van orde is
sociaal noodzakelijk en daarom
moreel te rechtvaardigen.

Opgelegde orde, die uitgaat boven
hetgeen voor een beschaafde
samenleving noodzakelijk is om te
kunnen functioneren, orde, die
alleen maar wordt opgelegd om een
regime in stand te houden, is immo-
reel. Er bestaat dan een morele
grond voor verzet en zelfs omverwer-
ping van een regime dat “overtollige
orde” oplegt.

Om te illustreren dat kennis thans
de macht in de wereld bepaalt, wijst
de auteur erop dat het meest nij-
pende tekort, waarmee de ontwikke-
lingslanden worstelen, te maken
heeft met onvoldoende economi-
sche relevante kennis. De 21ste
eeuw loopt niet meer via de exploi-
tatie van grondstoffen en menselijke
spierarbeid, maar via de werkzaam-
heid van de menselijke geest.

Alvin Toffler schreef zijn boek van
1965 tot 1990. Wat hij aanstreept als
gevaar, inherent aan het mondiaal
financieel liberalisme, was wellicht
niet bedoeld om als een voorspel-
ling van de bank- en beurscrash die
wij sinds half 2008 meemaken, doch
is niettemin brandend actueel.

“Wanneer”, zo schrijft hij (p. 429-
430) “ondernemingen hun productie
en distributie grensoverschrijdend
integreren, buitenlandse bedrijven

overnemen en denkkracht uit de
hele wereld gebruiken, hebben ze
onvermijdelijk in veel landen nieu-
we kapitaalbronnen nodig. En snel
ook. Er ontstaat dus een race om
liberalisering van de kapitaalmark-
ten, zodat nieuwe investeringen min
of meer vrij de nationale grenzen
kunnen passeren.

Dit resulteert in een kolkende oce-
aan van kapitaal zonder beperkin-
gen en controle. Daardoor wordt
macht onttrokken aan banken en
afzonderlijke naties, wat hun soeve-
reiniteit ondermijnt en nieuwe geva-
ren oproept van zware financiële
hartritmestoornissen op mondiale
schaal.

Na de beurscrash in Wall Street van
oktober 1987 schreef Toffler in de
New York Times: “De bouw van één
enkel geheel open systeem met
slechts een minimale regelgeving
komt neer op de bouw van een
supertanker zonder gasdichte schot-
ten. Zonder compartimentering is
een enkel gat in de romp voldoende
om de tanker tot zinken te brengen.”

Tijdens dezelfde periode waar-
schuwde ook Alan Greenspan (tot
begin 2008 hoofd van de
Amerikaanse Centrale Bank- ervoor
dat het ontstaan van multinationale
effectenbedrijven die kopen, verko-
pen, inschrijven op emissies en in
een groot aantal landen investeren,
het risico van een grootschalige
ineenstorting vergroot. “Een verlies
bij één of meer van deze firma’s”,
verklaarde hij “zou kunnen uitmon-
den in het doorgeven van een ver-
storing van het ene land naar het
andere.” Van een profetie gespro-
ken!

Alvin Toffler’s niet de minst geringe
verdienste is dat hij zijn omvangrij-
ke lezersschaar helpt op de toe-

komst van onze wereld in deze 21ste

eeuw met meer begrip doch ook niet
zonder enige bezorgdheid tegemoet
te zien.

het poelaertplein



Operabezoek Rusalka 
De Munt, 11 december 2008

et Tsjechische woord
"rusalka" betekent "beto-
verd en betoverend vrou-

welijk wezen". In de mythologie zijn
"rusalki" vaak waternimfen, men-
sachtige figuren met een lange vis-
senstaart die jonge mannen probe-
ren te verleiden.

De Tsjechische dichter Jaroslav
Kvapil (1868-1950) bouwde een
opera rond het verhaal van zo'n
waternimf die op een jonge prins
verliefd wordt. Antonín Dvofiák
(1841-1904) zette muziek op Kvapil's
libretto. 

Het verhaal gaat als volgt. De water-
nimf Rusalka wordt verliefd op een
jonge prins, die regelmatig komt
zwemmen in het meer waarin
Rusalka ronddoolt. De enige manier
waarop de waternimf met die prins
contact kan krijgen, is door een
menselijke gedaante aan te nemen.
De grote watergeest van het meer,
die de zich de kommer en kwel van
zijn waternimfjes aantrekt, waar-
schuwt Rusalka voor de gevolgen
van het mens-zijn : "je verlangt beter
niet naar een ziel, want een ziel zit
vol zonden". Een heks, JeÏibaba, is
echter bereid om Rusalka te helpen
en haar een toverdrankje te geven
waardoor Rusalka een menselijke
gedaante zal kunnen aannemen. De
heks stelt wel enkele voorwaarden.
Zo zal Rusalka in haar menselijke
hoedanigheid niet kunnen spreken.
Verder zullen zowel Rusalka als de
prins eeuwig vervloekt zijn als de
prins Rusalka ooit zou bedriegen.
Rusalka aanvaardt de voorwaarden,
drinkt het toverdrankje en wordt
mens. De prins merkt Rusalka nu
voor het eerst op tijdens één van
zijn jachtpartijen in het woud. Hij
wordt onmiddellijk smoorverliefd
op haar, en ze besluiten te trouwen.

Nochtans is het mens-zijn niet zo
evident voor Rusalka. Ze kan
immers niet spreken. Er wordt ook
heel wat geroddeld in het paleis
over de prins die van de ene dag op
de andere verliefd werd op een
jonge vrouw die niet kan spreken.

Het paleispersoneel vermoedt dat
er tovenarij in het spel is. Rusalka
krijgt ook een concurrente. Een bui-
tenlandse prinses probeert de prins
voor Rusalka's neus weg te kapen.
Uiteindelijk wordt Rusalka door de
prins gedumpt, en ze keert diep ont-
goocheld terug naar de grote water-
geest en naar de golven van haar
meer. Omdat de prins haar heeft
bedrogen, is Rusalka nu vervloekt
en wordt ze een geest.

Rusalka blijft worstelen met haar
emoties en wil opnieuw een gewone
waternimf worden. De heks JeÏibaba
vertelt Rusalka dat dit kan, maar
enkel als zij de prins doodt met een
dolk die Jelibaba aan Rusalka ove-
rhandigt. Rusalka weigert dit echter
te doen. Wat later komt de prins
terug bij de plaats in het woud waar
hij Rusalka opmerkte tijdens zijn
jachtpartij. Hij voelt dat Rusalka
aanwezig is, en vraagt aan Rusalka
om hem te kussen. De prins beseft
zeer goed dat dit ook zijn eigen
einde zal betekenen, en dat ook hij
vervloekt zal worden. De liefde tus-
sen de prins en Rusalka is echter
voor beiden te groot om weerstand
te kunnen bieden. Ze kussen elkaar.
De prins sterft in Rusalka's armen.

Rusalka bedankt de prins dat zij de
menselijke liefde heeft mogen erva-
ren, en ze keert terug naar de diep-
ten van haar meer, waar ze tot in de
eeuwigheid verder zal ronddolen.

De opera Rusalka vertelt een verhaal
van een onmogelijke liefde, van ver-
raad en van bedrog. Het zijn eeuwi-
ge thema's, die op een meesterlijke
wijze door Kvapil in een plot zijn
gezet en door Dvofiák's muzikale
omkadering worden ondersteund.
De opera trok onmiddellijk de aan-
dacht vanaf zijn eerste opvoering in
Praag in 1901, en wordt op dit
moment beschouwd als één van de
meest succesvolle Tsjechische ope-
ra's. De opera werd in een modern
kader gebracht in De Munt in
Brussel. Het talrijk opgekomen
publiek heeft van deze opvoering
bijzonder genoten.

Na deze geslaagde avond kan het
Vlaams Pleitgenootschap moeilijk
anders dan zijn traditie van opera-
bezoek verder te zetten. Wij nodigen
u opnieuw uit op Mozart's opera "Le
Nozze di Figaro" in juni 2009. Het
VPG zal opnieuw een aantal kaarten
in voorverkoop reserveren, die u dan
bij ons kan kopen.

H
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van het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel

Software voor advocaten
Email : informa@cicero.be

www.cicero.be

Tel 0800/91080

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

ARCHIEVENVERNIETIGING

Tél.: 02 346 44 22
Fax: 02 344 00 86

www.mca-recycling.com

Destruction and Recycling in Total Security
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voor advocaten, gerechtsdeurwaarders
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Business intelligence, bewijs, vaststelling, 
onderzoek, bewaking, achtervolging.

Deskundige Expertise

Nationale & Internationale zaken
Aangesloten agentschappen 

in de ganse wereld door 
ISIS, WAD, ABI, INTELNET, CII, enz.

DETECTIVES

DE CUYPER Brothers

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

uw archieven 
vertroetelen

Theuxstraat, 19 • 1040 Brussel
Tel. : 02 647 33 01 • Fax : 02 646 28 85

E-mail : archives.conseil@swing.be
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