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W

aarde Confraters,

Het is misschien wat
vroeg om al een balans op te maken,
maar ik wil voor de studiedag toch
een kleine uitzondering maken en
de mensen die deze tot een overdonderend succes maakten nogmaals duidelijk in de bloemetjes
zetten: in de eerste plaats natuurlijk
onze Openingsredenaar Vincent
Sagaert, die erin slaagde een uitzonderlijk panel van sprekers samen te
brengen, en natuurlijk de sprekers
zelf, en niet in het minst Eerste
Voorzitter Londers, wiens prachtige
inleidingen en kritische uitsmijters
de studiedag tot een hoger niveau
tilden. Daarnaast ook een bijzonder
woord van dank aan ING en speciaal
Gaston Hemeleers voor zijn geduld,
en last but not least Kris
Moeremans van Intersentia voor het
mooie (en tijdige) boek.
Maar genoeg eigen lof.
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V.U. Dirk Lambrecht
Waterloosteenweg 412 F
1050 Brussel
Redactie: Erlinde De Lange (edl@xirius.be )
en Charlotte Verhaeghe
(chverhaeghe@praxislaw.eu)

Voor het Vlaams Pleitgenootschap
betekent dat dat kandidaturen kunnen worden ingediend tot 22 mei
aanstaande. Ik hoop dat sommigen
onder u de stap wagen en ons
bestuur vervoegen en ik hoop in elk
geval dat u talrijk aanwezig zal zijn
op onze overgangsAV van 5 juni aanstaande om uw stem uit te brengen
en zodoende uw steun aan de nieuwe ploeg uit te spreken.
Die AV is voor ons een belangrijk
moment: u krijgt er een overzicht
van onze activiteiten van het afgelopen jaar, een voorstelling van uittredende en kandidaat-bestuursleden,
een blik vooruit op het volgende
werkingsjaar en natuurlijk de kans u
over dit alles uit te spreken.

Tim-Motheus
Dirk
Lambrecht

Ik hoop dan
ook
van
harte dat u
ons het plezier zal willen
doen
deze vergadering bij te
wonen en uw
stem te laten horen.
Er zijn in juni ook nog andere verkiezingen, zoals u weet.
Laten we hopen dat deze een uitweg
uit de politieke ‘stand-still’ mogelijk
maken en niet leiden tot een nog
diepere politieke crisis dan we
momenteel al beleven.
De voortekenen zijn alvast weinig
gunstig: daags voor ik dit voorwoord
neerpende, verklaarde ene Clerfayt Staatssecretaris voor Financiën en
dus lid van de federale, heden ten
dage overwegend Franstalige, regering- dat "de mechanismen in het
Brusselse parlement … bijna gelijk
staan
met
apartheid".
Dat
Vlamingen in Brussel maar 3.000
stemmen moeten halen om verkozen te raken en Franstaligen het
dubbele, kan volgens hem niet.
Clerfayt pleit voor tweetalige lijsten
in Brussel.
Dat we intussen op federaal niveau
geregeerd worden door een regering
waarin niet eens een Vlaamse meerderheid is, werd natuurlijk niet vermeld…
Voor de Brusselse Vlamingen komt
het erop aan waakzaam te blijven,
en voor de Vlamingen in het algemeen wordt het misschien tijd om
een tandje bij te steken en het voortouw te nemen. Dat kan door
Vlaamse anti-crisismaatregelen, en
een ambitieus regeerakkoord binnen de Vlaamse regering. En alstublieft, waarde toekomstige excellenties: vergeet daarbij de Vlamingen in
Brussel niet!
Dirk LAMBRECHT
Voorzitter

Omslagfoto: Erlinde De Lange
Realisatie: RP&C
Publiciteit: RP&C
Meyerbeerstraat 145
1180 Brussel
www.rpc.be
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Agenda
PROGRAMMA RECYCLAGES 2008-2009
08/05/2009 FAMILIERECHT
Mr. Febian APS
Actualia echtscheiding

12/06/2009

VERKEERSRECHT
Dhr. Patrick LENVAIN

29/05/2009 DE KBO EN DE VRIJE BEROEPEN
Dhr. Marc VAN DE WERF
(Coördinator ondernemingsloket
KMO Direct)
Extra recyclage - gratis voor wie
houder is van een abonnement op de
hele cyclus
PROGRAMMA CULTUUR
12/05/2009
19/05/2009
26/05/2009
10/06/2008

Bier: les en degustatie (Vestiaire advocaten)
Bier: les en degustatie (Vestiaire advocaten)
Bier: les en degustatie (Brouwerij Duvel Moortgat)
Opera Le Nozze di Figaro (De Munt)

TE NOTEREN IN DE AGENDA
05/06/2009 Algemene Vergadering + receptie

Actualités du droit bancaire
Michèle Grégoire (coordinatrice)

Collection of CEPANI Arbitral
Awards.
Recueil de sentences arbitrales du
CEPANI.
Verzameling van arbitrale uitspraken
CEPINA.
1996 - 2001

2009
176 blz. • 50 €

Regentschapsstraat, 67 • 1000 Brussel
www.bruylant.be
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2009
558 blz. • 95 €

Tel. 02 512 98 45 • Fax 02 511 72 02
info@bruylant.be
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N
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VPG-weekend aan zee
Erlinde De Lange
a een uiterst succesvolle studiedag (waarover elders meer) trok een tevreden delegatie van het VPGbestuur tijdens het weekend van 24 tot 26 april naar Heist-aan-Zee.

Het is niet waar dat wij daar uitsluitend gegeten en gedronken zouden hebben, en als bewijs daarvan leggen wij een
aantal stukken neer…
Confraters die er de volgende keer ook graag bij zouden zijn, kunnen zich op de Algemene Vergadering van vrijdag 5
juni e.k. kandidaat stellen als bestuurslid!

Fietsen naar Damme langs de Vaart

Mr. Dirk Lambrecht, Mr. Valérie Beckers en Mr. Jelle Flo

Mrs. Charlotte Verhaeghe en Yves Lemense

Mrs. Valérie Beckers, Dirk Lambrecht, Charlotte Verhaeghe,
Jelle Flo, Erlinde De Lange, Dieter Van Tendeloo
en Tamar Van Colenberghe
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 - Roelens Danny - 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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Verkiezingen Bestuur

Vlaams Pleitgenootschap

O

p vrijdag 5 juni aanstaande vinden de bestuursverkiezingen van het Vlaams Pleitgenootschap plaats.
De volgende mandaten moeten worden ingevuld:

- Voorzitter
- Eerste ondervoorzitter
- Tweede ondervoorzitter
- Openingsredenaar voor het werkingsjaar 2010-2011
- 5 bestuurders
Het Vlaams Pleitgenootschap organiseert jaarlijks tal van activiteiten gaande van vorming tot culturele of sociale activiteiten. Het Vlaams Pleitgenootschap volgt ook alle ontwikkelingen op de voet die van belang zijn voor de
Nederlandstalige advocaten in Brussel.
Het is meer dan ooit van belang dat het Vlaams Pleitgenootschap voor het vervullen van haar taken kan rekenen op
een bestuur dat zich engageert voor onze vereniging met inzet en enthousiasme. Op een actieve wijze participeren aan
de werking van het Vlaams Pleitgenootschap voegt een extra dimensie toe aan het lidmaatschap van onze balie en
laat u toe om vele plezierige en leerrijke ervaringen op te doen.
Aarzel niet uw kandidatuur voor één van voormelde mandaten te sturen naar het Vlaams Pleitgenootschap,
Justitiepaleis, Poelaertplein, 1000 Brussel, info@vlaamspleitgenootschap.be, ter attentie van de voorzitter, en dit voor
22 mei 2009 (datum poststempel).
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Actuele ontwikkelingen

O
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in het verbintenissenrecht
Verslag Studiedag Vlaams Pleitgenootschap
Leo Van den hole

p 24 april 2009 organiseerde
het
Vlaams
Pleitgenootschap
zijn
jaarlijkse studiedag, met dit jaar als
thema de "actuele ontwikkelingen in
het verbintenissenrecht".
Het verbintenissenrecht is de moeder van alle rechtstakken. De bepalingen inzake het verbintenissenrecht mogen dan wel sinds het ontstaan van het Burgerlijk Wetboek
quasi-ongewijzigd zijn, de inhoud
ervan past zich voortdurend aan de
evoluerende maatschappelijke context aan.
Een uitgelezen equipe van gezaghebbende professoren nam de uitdaging aan om een stand van zaken
te schetsen in diverse deel-aspecten
van het hedendaagse verbintenissenrecht.
Professor Aloïs Van Oevelen, hoogleraar aan de Universiteit van
Antwerpen, opende de studiedag
met een uiteenzetting over de "exoneratie- en vrijwaringsbedingen".
Exoneratiebedingen moeten duidelijk worden onderscheiden van vrijwaringsbedingen.
Exoneratiebedingen zullen er voor
zorgen dat de schadelast wordt verschoven van de schuldenaar naar de
schuldeiser. Bij vrijwaringsbedingen
daarentegen, wordt er niet geraakt
aan de aansprakelijkheid van de
schuldenaar, maar de schuldenaar
kan zich vervolgens wenden tot een
derde partij om de financiële gevolgen van zijn aansprakelijkheid af te
wentelen op deze derde partij (voor
zover deze derde solvabel is …).
Vooreerst dus de exoneratiebedingen. Deze bedingen, ook wel een
vrijtekeningsbedingen of bevrijdingsbedingen genoemd, kunnen
worden omschreven als contractueel bedingen waarbij een partij zich
geheel of gedeeltelijk vrijstelt van
de contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid die op haar
rust. Deze bedingen komen vaak
voor in algemene voorwaarden of in
toetredingsovereenkomsten (p. 1-2

boek van de studiedag).
Door deze bedingen in een overeenkomst op te nemen, wordt de contractuele zekerheid van de overeenkomst afgezwakt. De schuldeiser zal
deze bedingen dan ook met argwaan
bekijken. De schuldenaar zal er
daarentegen gretig gebruik van willen maken.
Professor Van Oevelen legde uit dat
de exoneratiebedingen duidelijk
moeten worden onderscheiden van
inhoudsbepalende bedingen, waarbij partijen in een overeenkomst
een beding opnemen dat de inhoud
van de opgenomen verbintenis
nader gaat omschrijven, meestal in
een voor de schuldenaar beperkende zin. Inhoudsbeperkende bedingen zullen geoorloofd zijn, zolang ze
niet ingaan tegen de openbare orde
of tegen het dwingend recht, voor
zover ze niet intern contradictiorisch
zijn, en zolang ze de essentie van de
overeenkomst niet teniet doen.
Om geldig te zijn, moeten exoneratiebedingen beantwoorden aan de
geldigheidsvoorwaarden van elk
bedingen en van elke overeenkomst:
bekwaamheid, toestemming, voorwerp en oorzaak.
Voor de geldigheidsvoorwaarde van
de bekwaamheid van de partijen
verwees professor Van Oevelen naar
de gemeenrechtelijke regels.

De tweede geldigheidsvoorwaarde
is een volwaardige, niet gebrekkige
toestemming van de schuldenaar.
Deze toestemming kan uitdrukkelijk
of stilzwijgend zijn. De vereiste van
toestemming van de schuldenaar
betekent ook, dat de schuldenaar
kennis heeft gehad, of heeft kunnen
hebben, van het beding op het
ogenblik van de contractsluiting.
De laatste geldigheidsvoorwaarde is
dat het exoneratiebeding geoorloofd moet zijn. Naar Belgisch recht
zijn exoneratiebedingen principieel
geoorloofd, en dit geldt zowel in de
sfeer van het contractuele als van
het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. Er zijn evenwel een
aantal uitzonderingen op deze pricipiële geoorloofdheid: namelijk bijzondere wetsbepalingen van dwingend recht of van openbare orde
kunnen de exoneratiebedingen verbieden of aan bepaalde beperkingen
onderwerpen; verder kunnen exoneratiebedingen de schuldenaar niet
vrijstellen van aansprakelijkheid
voor zijn persoonlijke "opzettelijke
fout" (waarbij moet worden opgemerkt dat er in de rechtspraak en de
rechtsleer geen eensgezindheid is,
noch over het begrip "opzettelijke
fout", noch over de juridische
grondslag van het verbod van vrijtekening van aansprakelijkheid voor
de persoonlijke "opzettelijke fout");
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Actuele ontwikkelingen in het verbintenissenrecht

voorts kunnen exoneratiebedingen
het voorwerp van de opgenomen
verbintenis niet teniet doen; en tenslotte dient men rekening te houden
met specifieke wetgeving terzake,
zoals de Wet van 2 augustus 2002 en
artikel 32 Handelspraktijkenwet. Het
exoneratiebeding mag tenslotte het
voorwerp van de overeenkomst niet
teniet doen.
De hierboven besproken exoneratiebedingen moeten onderscheiden
worden van de vrijwaringsbedingen.
Dit zijn contractuele bedingen waarbij een partij zich ertoe verbindt om
in te staan voor de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid die de
wederpartij ten opzichte van derden
zou kunnen oplopen. Deze vrijwaringsbedingen raken niet aan de
buitencontractuele aansprakelijkheid van de schuldeiser ten opzichte van een derde; het uiteindelijke
financiële risico van deze aansprakelijkheid wordt enkel op de schuldenaar van deze bedingen gelegd
(p. 30 boek van de studiedag).
Een tweede uiteenzetting over
"derde-medeplichtigheid aan andermans contractbreuk" werd verzorgd
door professor Sophie Stijns, hoogleraar aan de K.U.Leuven.
De derdenwerking van contracten
wordt bepaald door de combinatie
van twee complementaire beginselen: enerzijds de relativiteit van de
overeenkomst wat haar obligatoire
gevolgen betreft, en anderzijds de
tegenstelbaarheid aan derden van
haar externe gevolgen. De verhoudingen tussen partijen en derden
komt dan ook neer op het zoeken
naar een evenwicht tussen deze
beide beginselen. Enerzijds geldt de
contractvrijheid en kunnen partijen
onderling hun obligatoire verhoudingen bepalen, maar anderzijds
heeft die contractuele verhouding
een effect op de rechtssfeer van
anderen en op de contractvrijheid
van anderen. Vermits derden met
het bestaan van een tussen contractanten gesloten overeenkomst rekening moeten houden, brengt het
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sluiten van een overeenkomst noodzakelijk wijzigingen met zich mee in
de rechtssfeer van die derden.
Contracten, gesloten buiten derden
om, kunnen hun handelings- en
contractvrijheid beperken. Derden
moeten immers niet enkel de overeenkomsten als feiten aanvaarden.
Ze moeten de overeenkomsten ook
erkennen en zich ervan onthouden
deze gegevens te miskennen (p. 5253 boek van de studiedag).
Via de leer van de derdenmedeplichtigheid zullen grenzen worden
getrokken aan de contractvrijheid
van derden. De leer van de derdemedeplichtigheid aan andermans
contractbreuk stelt de vraag aan de
orde onder welke omstandigheden
een derde die andermans contractuele rechten ontkent of miskent, een
fout begaat. Het antwoord op deze
vraag wordt gevonden in de leer van
de buitencontractuele aansprakelijkheid. De draagwijdte van de derdenmedeplichtigheid zal door de
algemene zorgvuldigheidsnorm van
het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht worden ingevuld.
Als voorwaarden voor de toepassing
van de aansprakelijkheid tegenover
een derde-medeplichtige geldt, dat
er een geldige contractuele verbintenis moet bestaan tussen twee partijen (A en B); verder dat B zijn verbintenis niet naleeft (en elke contractbreuk kan hiervoor in aanmerking worden genomen); voorts dat
de derde de contractuele situatie
tussen A en B kende of behoorde te
kennen (de rechtspraak zal sector
per sector de omvang van de onderzoeksplicht van de derde bepalen,
waarbij heel wat rechtspraak voorhanden is in de sector van de autohandel en in de sector van de overname van drankgelegenheden en
kansspelen); en tenslotte moet de
derde doelbewust hebben deelgenomen aan de contractbreuk van B.
Professor Sophie Stijns besluit dat
alles in deze materie altijd zal
afhangen van de feiten en van de
concrete omstandigheden.

De laatste voordracht tijdens de
voormiddag van deze studiedag
werd gegeven door professor Ilse
Samoy,
verbonden
aan
de
K.U.Leuven.
Deze bijdrage breidde een vervolg
aan haar doctoraal proefschrift over
de onmiddellijke vertegenwoordiging, dat zij enkele jaren geleden
verdedigde. Professor Samoy stelde
een nieuw denkkader voor inzake
vertegenwoordiging in ons burgerlijke en handelsrecht.
Vertegenwoordiging is een juridisch
mechanisme dat toelaat dat een
persoon (de vertegenwoordiger)
voor rekening van een andere persoon die hem daartoe vertegenwoordigingsbevoegdheid verleent
(de vertegenwoordigde), een rechtshandeling verricht met een derde
(de derde-partij), waarvan de rechtsgevolgen aan de vertegenwoordigde
worden toegerekend.
Professor Samoy vertrok voor het
uittekenen van haar nieuwe denkkader van de volgende uitgangspunten: een verruimde invulling van het
vertegenwoordigingsbegrip, een
onderscheid tussen de interne werking en de derdenwerking van vertegenwoordiging, en de vaststelling
dat aan sommige termen (in het bijzonder het optreden "in naam van"
en "in eigen naam" en de term
naamlening) geen eenduidige betekenis toekomen (p. 98 boek van de
studiedag).
Professor Samoy maakte een grote
onderverdeling tussen (i) de interne
werking van de vertegenwoordiging
(zijnde de werking tussen de vertegenwoordigde en de vertegenwoordiger) en (ii) de externe werking van
de vertegenwoordiging (zijnde de
werking jegens derden).
(i) Op het niveau van de interne
werking kan een onderscheid worden gemaakt tussen (i.a.) volmaakte
vertegenwoordiging (met als prototype de lasthebber) en (i.b.) onvolmaakte vertegenwoordiging (met
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als prototype de commissionair).
De lastgever en de lasthebber willen in de regel dat de rechtsgevolgen van de overeenkomst die de
lasthebber sluit met de derde-partij, uitsluitend in het vermogen van
de lastgever belanden. De wil daartoe komt tot uiting in het optreden
van de lasthebber "in naam van de
lastgever in juridische zin". De committent en de commissionair daarentegen willen in de regel dat de
gevolgen van de gesloten overeenkomst mede worden toegerekend
aan de commissionair. Meer precies, willen zij dat de commissionair zich, naast de committent, persoonlijk verbindt tot nakoming van
de verbintenissen die uit de overeenkomst voortvloeien. De wil daartoe komt tot uiting in het optreden
van de commissionair "in eigen
naam in juridische zin" (p. 104-105
boek van de studiedag).
(ii) De hierboven geschetste interne
werking vormt weliswaar het vertrekpunt van de analyse van de figuur
van de vertegenwoordiging, maar
geenszins het eindpunt. Als juridisch mechanisme dat erop gericht
is een overeenkomst te sluiten met
een derde-partij rijst immers de
vraag in welke mate de intern, door
de vertegenwoordigde en vertegenwoordiger beoogde werking van vertegenwoordiging, uitwerking zal krijgen tegenover de derde-partij. De
derde-partij is immers een derde
ten overstaan van de rechtshandeling waarbij de vertegenwoordigde

en de vertegenwoordiger overeengekomen zijn om het mechanisme
van vertegenwoordiging in werking
te stellen. Derhalve zal de derdepartij de intern beoogde rechtsgevolgen van de vertegenwoordiging
slecht moeten ondergaan wanneer
hieraan derdenwerking toekomt (p.
130 boek van de studiedag).
Professor Samoy maakt hier een
onderscheid tussen (ii.a.) de open
vertegenwoordiging (waarbij de vertegenwoordiger optreedt in naam
van de vertegenwoordigde in feitelijk zin) die zowel een bepaalde vertegenwoordiging kan zijn (waarbij
zowel het bestaan als de identiteit
van de vertegenwoordigde bekend
wordt gemaakt) als een opbepaalde
vertegenwoordiging (waarbij zowel
het bestaan, maar niet de identiteit
van de vertegenwoordigde bekend
wordt gemaakt, bv. bij een kwaliteitsrekening); en de (ii.b.) verborgen vertegenwoordiging (waarbij de
vertegenwoordiger om verschillende redenen niet meedeelt dat hij als
vertegenwoordiger optreedt).

Professor Ignace Claeys, verbonden
aan de Universiteit te Gent, opende
de namiddagzitting met het thema
"contract en kortgeding".
Het aantal en de omvang van de
kortgedingprocedures kent de laatste decennia een grote bloei. Dit zal
niet verwonderen, aangezien een
contractafwikkeling
snelheid
behoeft en een kortgedingprocedu-

re verschillende troeven biedt met
het oog op een snelle en praktische
uitweg voor probleemsituaties.
Er zijn heel wat voordelen van een
kortgedingprocedure. Een uitspraak
in kort geding, waaraan vaak een
dwangsom gekoppeld is, is uitvoerbaar bij voorraad. Verder zijn de vereisten van internationale rechtsmacht en territoriale bevoegdheid
voor de kortgedingrechter flexibeler.
Ook zal een kortgedingprocedure
voor de gewone rechtsmachten
mogelijk zijn, zelfs als de overeenkomst een arbitrageclausule bevat.
De uitspraak van de kortgedingrechter kan ook bij nieuwe of gewijzigde
omstandigheden worden ingetrokken of worden gewijzigd. Tenslotte
zal de uitspraak van de kortgedingrechter vaak doorslaggevend zijn
voor de afloop van het conflict tussen partijen, aangezien de verliezende partij zich vaak zal neerleggen bij
deze uitspraak, of aangezien de uitspraak van de kortgedingrechter de
basis zal vormen voor onderhandelingen tussen partijen.
De kortgedingprocedure is anderzijds ook noodzakelijk voor de efficiënte bescherming van de contractuele rechten van de partijen.
Zonder kortgedingprocedure, zouden partijen immers achteraf (en
vaak vele jaren later …) enkel schadevergoeding kunnen bekomen bij
schending van hun contractuele
rechten.
De kortgedingrechter zal steeds een
belangenafweging moeten maken
tussen de schade voor de eisende
partij bij het uitblijven van een
maatregel, en de schade voor de
verwerende partij bij het opleggen
van een maatregel. De schijn van
recht is maar één van de vele elementen die in deze belangenafweging moeten worden betrokken.
Vervolgens sprak professor Vincent
Sagaert, hoogleraar aan de
K.U.L.A.K., de K.U.Leuven en de
Universiteit van Antwerpen, over
"actuele knelpunten inzake schuldvergelijking".
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Schuldvergelijking bestaat erin dat
de schuldvorderingen van twee personen die elkaars schuldeiser zijn,
teniet gaan ten belope van het
kleinste bedrag. Dit betekent in de
praktijk dat schuldvergelijking een
betalingsfunctie (betaling met
gesloten beurzen) en een zekerheidsfunctie (betalingsfunctie in
geval van samenloop) heeft (p. 223
boek van de studiedag).
Vooral de zekerheidsfunctie van
schuldvergelijking heeft de laatste
decennia grote schokgolven doorstaan.
Vroeger gold de regel dat schuldvergelijking niet meer mogelijk was als
aan de voorwaarden van de schuldvergelijking was voldaan door de
samenloop, of na de samenloop.
België bekleedde hiermee een geïsoleerde positie, want in het buitenland was schuldvergelijking in deze
omstandigheden wel mogelijk. De
laatste jaren echter heeft de zekerheidsfunctie van schuldvergelijking
in geval van samenloop meer armslag gekregen. Door deze nieuwe
regels wordt het Belgische recht met
het buitenlandse recht meer in overeenstemming gebracht.
Vooreerst wordt de zekerheidsfunctie van schuldvergelijking versterkt
door het vereiste van samenhang
tussen wederzijds te compenseren
schuldvorderingen in samenloopprocedures soepeler in te vullen.
Het volstaat thans dat de te compenseren vorderingen in het kader
van een wederkerige rechtsverhouding zijn ontstaan, ook al ligt hieraan geen contractuele verhouding
ten grondslag.
Verder zullen de voorwaarden voor
tegenwerpelijkheid van schuldvergelijking soepeler worden ingevuld
bij saneringsprocedures dan bij
samenloopprocedures.
Voorts wordt thans een uitzondering
gemaakt op het uitgangspunt dat
schuldvergelijking in principe niet
tegenwerpelijk is aan de samenloop
in de mate dat die actieve vordering
als boedelschuld aan te merken is.
Ook poogt de rechtsleer de draagwijdte in te perken van het arrest

HET POELAERTPLEIN
2008-2009 • Nr 5

p. 10

van het Hof van Cassatie van 26 juni
2003, waarbij het Hof van Cassatie
oordeelde dat er in geval van cessie
geen schuldvergelijking meer mogelijk is, zelfs als er samenhang is,
zodra de cessie ter kennis is
gebracht.
Verder is er nu ook een ruime mogelijkheid tot schuldvergelijking voorzien in artikel 334 van de
Programmawet van 27 december
2004 ten voordele van de Fiscale
Administratie.
Tenslotte heeft artikel 14 van de Wet
van 15 december 2004 betreffende
financiële zekerheden de conventionele schuldvergelijking herijkt, en
zal schuldvergelijking een volledige
derdenwerking hebben, ook in geval
van samenloop of in geval van cessie als aan de toepassingsvoorwaarden van deze Wet is voldaan.
Een laatste - prikkelende - spreker
was professor Ludo Cornelis, hoogleraar aan de Vrije Universteit
Brussel, met als - prikkelend onderwerp de samenloop van aansprakelijkheden en de immuniteit
van de uitvoeringsagent.
Professor Cornelis begon met de
vaststelling dat de wetgever in 1804
perfect had begrepen dat er een
onderscheid was tussen de contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheid, en dat deze wetgever
200 jaar geleden een zeer duidelijk
onderscheid in de toepassingsvoorwaarden en de gevolgen van beide
aansprakelijkheidssystemen in het
burgerlijk wetboek had ingeschreven. Evenwel heeft de contractuele
aansprakelijkheid door het ingrijpen
van de rechtsspraak gedurende de
voorbije 200 jaar een totaal andere
invulling gekregen dan wat de wetgever beoogd had.
Het gevolg hiervan is, volgens professor Cornelis, dat de verhouding
tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid "tot een
waar slagveld" is uitgegroeid (p. 331
boek van de studiedag).
Volgens professor Cornelis is het
samenbestaan (de zogenaamde coexistentie) van aansprakelijkheden

een vals probleem, vermits het gaat
om de (gebeurlijke) toepassing van
verschillende aansprakelijkheidsregimes in onderscheiden rechtsverhoudingen. Professor Cornelis stelt
voor om de cumul (of samenloop)
van aansprakelijkheden als regel te
aanvaarden wanneer de toepassingsvoorwaarden van die aansprakelijkheden cumulatief tussen
dezelfde (contract)partijen verenigd
raken (p. 332 boek van de studiedag).
Voorts
beschouwt
professor
Cornelis de immuniteit van de uitvoeringsagent als een niet-verantwoorde uitzondering op de toepassing van de artikelen 1165 en 13821383 B.W. Als de uitvoeringsagent
die wordt aangesproken door een
derde, immers meent dat hij zich, in
zijn voordeel, op de uitwerking van
contractuele bepalingen met zijn
opdrachtgever kan beroepen, dan zit
die uitvoeringsagent evenwel koudweg te hengelen naar de interne
rechtsgevolgen van de overeenkomst tussen de uitvoeringsagent
en de opdrachtgever; welke interne
rechtsgevolgen evenwel enkel tussen contractspartijen kunnen gelden (p. 329 boek van de studiedag).
Tot slot van de studiedag bedankte
confrater Dirk Lambrecht, voorzitter
van het Vlaams Pleitgenootschap,
confrater Vincent Sagaert voor de
ondersteuning bij het organiseren
van deze studiedag. Ook de heer
Ghislain Londers, Eerste Voorzitter
van het Hof van Cassatie, werd
bedankt voor de inleiding van de
sprekers en voor zijn deskundige
opmerkingen en vragen bij de verschillende uiteenzettingen.
De hierboven vermelde uiteenzettingen van een hoog academisch
gehalte, doorspekt met overzichten
van rechtsleer en rechtspraak, werden gebundeld in een boek : Actuele
ontwikkelingen inzake verbintenissenrecht, V. Sagaert en D.
Lambrecht (eds.), Intersentia, 2009,
xiv + 324 p.
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Woord van de JABkes
Yeliz Karaca

ET STATUUT VAN DE
ADVOCAAT-STAGIAIR

Waarde Confraters,
Beste Stagiairs,
Er bestaat dikwijls verwarring over
het sociaal statuut van stagiairs die
een stage doorlopen met de bedoeling later een vrij beroep uit te oefenen. Dienen zij - wat hun sociaal
statuut betreft - beschouwd te worden als student, als werknemer of
als zelfstandige? Het antwoord op
deze vraag hangt enerzijds af van
het specifieke vrije beroep en anderzijds van de concrete situatie van de
stagiair en zijn verhouding tot de
stagemeester.
Er is een verbeten strijd aan de gang
over de vraag of een bepaalde
samenwerking een zelfstandige
samenwerking is dan wel een verbloemde
arbeidsovereenkomst.
Deze discussie ontspint zich zowel
in alle sectoren van het bedrijfsleven als binnen alle geledingen van
een bepaalde onderneming. In het
verleden zijn er een aantal opmerkelijke gerechtelijke beslissingen
genomen betreffende de problematiek van de schijnzelfstandigheid.
Hierbij werden enkele feitelijke situaties, die men op het eerste gezicht
als zelfstandige samenwerking zou
beschouwen, geherkwalificeerd in
een arbeidsovereenkomst. De kroon
werd hierbij gespannen door een
vonnis van de twaalfde kamer van
de arbeidsrechtbank te Brussel d.d.
8 december 2000, waarbij geoordeeld werd dat een advocaat-stagiair als werknemer beschouwd
diende te worden. Dit vonnis veroorzaakte een absolute aardbeving
in de gerechtelijke wereld.
Reeds geruime tijd wordt aanvaard
dat beoefenaars van vrije beroepen
verbonden kunnen zijn door een
arbeidsovereenkomst. Dit ging echter niet vanzelf en er ging een lange
discussie aan vooraf. De jurisprudentie oordeelde nog tot het begin
van de jaren vijftig dat de technische en intellectuele onafhankelijk-

heid volstrekt onverenigbaar was
met arbeid in ondergeschiktheid.
Voor de beoefenaar van vrije beroepen werd in het bijzonder de waardigheid, het hoogintellectuele
karakter en het grote aanzien van
het beroep onverenigbaar geacht
met het arbeidscontract.
De doctrine en de jurisprudentie
zijn, zoals dat vaak het geval is, de
vertaling van evoluties binnen de
maatschappij, met name het technisch ingewikkelder worden van de
arbeidsverhoudingen, het juridisch
vervagen en abstracter worden van
het begrip werkgever, en de flexibiliteit in gezagsuitoefening. Steeds
meer werknemers genieten, in het
kader van hun arbeidscontract, een
verregaande technische, morele en
sociale onafhankelijkheid, die men
beoordelingsvrijheid zou kunnen
noemen. Ook in de advocatuur stelt
men vast dat de opdrachten die aan
advocaten worden toevertrouwd
alsmaar ruimer worden, dat de
noodzaak voor advocaten om samen
te werken en zich te specialiseren zich
stellig doet voelen en dat het juridische werk steeds meer op de internationale leest wordt geschoeid.
Gelet op de vele getuigenissen van
de advocaat-stagiairs met betrekking tot hun precaire financiële situatie en weinig zelfstandigheid, kan
men er niet om heen dat de vraag
naar de mogelijkheid voor de advocaat-stagiairs om in dienstverband
te werken acuut wordt.

Zoals (voormalig) eerste substituutarbeidsauditeur Carla Vercammen
stelde : “Het statuut van advocaatbediende zal ooit in de nabije toekomst werkelijkheid worden, al was het maar onder
invloed van de steeds verdergaande
Europeanisering en internationalisering
van het beroep. Voor het laatste bastion van
de vrije beroepen dat, louter uit eng corporatistische overwegingen, moet toezien dat
internationale advocatenkantoren met
advocaten-bedienden de juridische markt
hoe langer hoe meer inpalmen, lijkt het niet

houdbaar een arbeidsrechtelijk systeem
tegen te houden dat sinds jaren tot ieders
voldoening ingeburgerd blijkt te zijn in de
meeste West-Europese landen, waar evenzeer begrippen als “waardigheid en onafhankelijkheid van het beroep hoog in het
vaandel worden gedragen”.
Reeds in 1983-84 schreef G. Maes
zelfs het volgende over het sociaal
statuut van de stagiair: “Het statuut
van de stagiair is zeer ambigu : enerzijds is
hij zelfstandige, volwaardig advocaat voor
de buitenwereld en anderzijds is hij afhankelijk van een stagemeester en wordt hij
door de Orde begeleid (in de ene balie al
wat meer dan in een andere) en tot deelname aan activiteiten verplicht. In zijn
beroepsmilieu is hij allesbehalve zelfstandig:
de meeste mensen zijn dan ook van mening
dat een stagiair geen eigen zaken mag
behandelen, wat dus niet verwonderlijk is.
…”
In 1986 bijvoorbeeld stelde een
onderzoek van E. Langerwerf en F.
van Loon van het Centrum voor
rechtsociologie (UFSIA): “Het inkomen van een stagiair is een ander knelpunt
dat vaak naar voren komt. Toch is het een
oud zeer, dat nu evenwel scherper aangevoeld wordt door de grotere concurrentie.
De kansen dat de stagiair via eigen zaken
of de financiële bijdrage van de patroon een
redelijk inkomen verwerft, nemen af. Men
signaleert het bestaan van kantoren waar
stagiairs als goedkope klerken juridische
karweien opknappen, waarvan het scholingsgehalte klein is.
”Vanaf het begin van de activiteit is
de advocaat-stagiair bovendien verplicht sociale bijdragen te betalen
in het kader van het sociaal statuut
zelfstandigen. Het is algemeen
bekend dat de advocaat-stagiairs
zeker gedurende het eerste jaar
stage nauwelijks inkomsten kunnen
verwerven uit eigen zaken en anderzijds verplicht zijn sociale bijdragen
te betalen die totaal buiten verhouding zijn met hun inkomsten.
Meestal bepaalt de baliereglementering dat de kosten die de stagiair
voor rekening van zijn stagemeester
maakt dienen te worden terugbetaald. Een aantal patroons, maar
p. 11
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lang niet allemaal, stellen een kantoor, secretariaat, telefoon en dergelijke ter beschikking van de stagiairs. Hier staat tegen over dat deze
voordelen in natura verrekend kunnen worden met de vergoeding die
de patroon aan de stagiair is verschuldigd. De stageverplichtingen
die steeds meer tijd vragen, laten de
beginnende advocaten amper toe
een eigen cliënteel op te bouwen.
Veel patroons laten trouwens niet
toe dat een stagiair eigen cliënteel
aanhoudt. Dit geldt tevens voor de
advocaat-medewerkers, zoals trouwens duidelijk blijkt uit de jurisprudentie. Getuige het veelbesproken
vonnis van de arbeidsrechtbank te
Brussel van 8 december 2000, waar
men duidelijk te maken had met een
“schijnzelfstandige”.
De situatie bij de advocaat-stagiair
in België is zeer duidelijk: de advo-

caat-stagiair is steeds onderworpen
aan het sociale zekerheidsstelsel
der zelfstandigen, naar analogie met
de advocaat die de stage al volbracht heeft. Immers, de advocaatstagiair mag al tijdens de stageperiode van drie jaar zaken autonoom
behandelen. De stage wordt als een
volwaardige
beroepsactiviteit
beschouwd. De onderwerping aan
het sociaal statuut der zelfstandigen
wordt eveneens verantwoord vanuit
de noodzakelijke onafhankelijkheid
en intellectuele zelfstandigheid van
de advocaat-stagiair.
Er dient met andere woorden komaf
te worden gemaakt met een nog te
sterk verspreide illusie als zou er
een totale vrijheid bestaan om te
kiezen voor het ene dan wel voor het
andere stelsel (zelfstandige of werknemer). Zolang de overeenkomst,
waarvan de bepalingen de wensen

vertolken van beide partijen, overeenkomstig de contractuele bepalingen zou worden uitgevoerd, is er
geen probleem. Er dient er echter
voor te worden gepleit dat de
beroepsgroep probeert een oplossing te vinden en toeziet of de advocaat-stagiair effectief zelfstandig
blijft of niet.
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

NVDR: het vonnis van 8 december 2000 (o.a. J.T.T. 2001, 137 ; R.W. 2000-2001, 1208) werd hervormd door het
Arbeidshof (Arbh. Brussel (3e k.) nr. 41.270, 16 maart 2004, Juristenkrant 2004 (weergave VAN EECKHOUTTE, W.), afl.
87, 1; NjW 2004, afl. 70, 561, noot DE VOS, M.; R.W. 2005-06, afl. 1, 26 en http://www.rwe.be (28 oktober 2005), noot
STEVENS, J.; RABG 2004, afl. 8, 522, noot DE GANCK, C.; Soc. Kron. 2005, afl. 2, 94. Het cassatieberoep tegen dit
arrest werd verworpen (Hof van Cassatie 7 maart 2005, 3de Kamer, nr S.04.0123.N ). Het enig artikel van het reglement betreffende het statuut van de advocaat van 8 juni 2005 van de Orde van Vlaamse Balies bepaalt voorts dat de
advocaat zijn beroep als zelfstandige uitoefent, met uitsluiting van iedere band van ondergeschiktheid. (B.S. 30 juni
2005).

Kalender JABkes-activiteiten
Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste activiteiten van de JABkes de komende weken en maanden. Een
aantal activiteiten heeft nog geen vaste datum zodat je best af en toe eens een kijkje neemt op www.jabkes.be/agenda. Tevens informeren wij jou via e-mail. Wens je je in te schrijven op de mailinglist van de JABkes of eens een vergadering bij te wonen, dan kan je eenvoudigweg een mailtje sturen naar info@jabkes.be.

Donderdag 7 mei 2009
After-Work Party IV
Party in de Countabalet!
Deuren vliegen open (opletten dus) vanaf 19.30h
Chips, kaas en zakouskis verwelkomen u in gevarieerde stillevens.
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.
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Word bierkenner in 3 lessen!
oals U weet streeft het VPG naar een permanente vorming van de Brusselse Advocaat, en dit niet alleen louter professioneel, maar ook cultureel en bij uitbreiding dus op het vlak van de algemene kennis.

Het is louter in dat kader dat wij U in de maand mei graag zouden uitnodigen op een 3-delige lessen- en degustatiereeks rond het thema 'Bier!'.
Gedurende drie avonden zal onze lesgever Sven Dekleermaeker, die na zijn studies als bio-ingenieur aan de
K.U.Leuven(thesisonderwerp "Maderisatie van Belgische speciaalbieren") een carrière begon bij Inbev en Alken-Maes,
en thans hoofdbrouwer is bij Duvel Moortgat, U trachten in te wijden in de geheimen van het bierbrouwen.
Het programma ziet eruit als volgt:
Dag 1 – dinsdag 12 mei - locatie: Vestiaire Advocaten - aanvang 19.00u:
Uitleg van het hele brouwproces van mout tot fles, met ondertussen van elke stap een degustatie van het product in
die bepaalde procesfase. We voorzien broodjes.
Dag 2 – dinsdag 19 mei - locatie: Vestiaire Advocaten - aanvang 19.00u:
Toelichting over:
- trappist – abdijbier: degustatie abdijbier + trappist
- bieren van spontane gisting: degustatie echte lambiek en commerciële kriek
- en verder: dry-hopping, lightstruck: degustaties
We voorzien broodjes.
Dag 3 – dinsdag 26 mei - bezoek brouwerij Duvel Moortgat (mèt degustatie en hapjes) - vertrek bus Poelaertplein om
19.00u
Om praktische redenen zullen we het aantal inschrijvingen beperken tot 30 personen. In de inschrijvingsprijs zijn
begrepen:
- aankoop van 3 degustatieglazen
- alle gedegusteerde producten + broodjes
- verplaatsing per bus van en naar Duvel Moortgat
- brouwerijbezoek, degustaties en hapjes bij Duvel Moortgat
De inschrijving geldt voor de 3 avonden. Gedeeltelijk inschrijven is niet mogelijk.
De inschrijvingsprijs per persoon bedraagt 100 EUR voor VPG-leden en 120 EUR voor niet-leden.
Inschrijven kan mits bevestiging per mail op het adres info@vlaamspleitgenootschap.be gevolgd door betaling van het
inschrijvingsgeld.
Pas bij ontvangst van het inschrijvingsgeld op onze rekening nr. 630-0215139-52 met vermelding van uw naam + "bier!"
geldt de inschrijving als definitief.
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Koken met Tim Motheus

Tim Motheus spreekt tot zijn volk ! 1

V

Tim Motheus

erschillende confratersoorten hebben dit jaar de
revue al gepasseerd.

Vandaar de vraag: “Over wie zou ik
het in dit laatste nummer van het
gerechtelijk jaar eens kunnen hebben ?” Over zakenadvocaten misschien ? Mmm, misschien toch niet,
want saaie advocaten betekent
saaie recepten en daar heb ik nu
eens echt geen zin in. Fiscalisten
dan ? Mmm, tegen de tijd dat u dit
artikel leest is het volop “tax season” en dan hebben die echt geen
tijd om te koken.
Wat blijft er dan nog over ? Och ja:
penalisten en divorcisten2 natuurlijk !
En wat hebben penalisten en divorcisten nodig ? Juist: “comfortfood” !
In de volksmond ook wel “desserten” genoemd …
Overigens: als de advocaten in
kwestie geen comfortfood nodig
hebben, hun cliënten naar alle
waarschijnlijkheid wel.
Heel deze compleet nutteloze inleiding3 dus om te zeggen dat we het in
dit nummer eens over desserten
gaan hebben.

eetlepels melk, 1/2 losgeklopt ei en
± 2 koffielepels cacaopoeder6 7.

aanwezig is, kan je één à twee eetlepels melk toevoegen.

Mix het geheel van laag naar hoog
(om zeker te zijn dat alles goed
gemengd is) door elkaar, en zet het
resultaat vervolgens, nadat u het
over vier kommetjes verdeeld heeft,
in de ijskast.

Neem 200 à 300 gr. speculooskoekjes, doe deze in een plastic zakje en
rol de koekjes fijn met een deegrol.

Tricolore met speculoos
Aangezien mijn vaste leverancier
van recepten diëtist van opleiding
is, ga ik u vandaag twee “light” versies van desserten voorschotelen.
Ik ga er van uit dat u mij waarschijnlijk wel zal laten weten of het u
gesmaakt heeft.

Voor vier personen neme men 200
gr. frambozen, 2 kiwi's en 4 passievruchten.
Mix het vruchtvlees van elke fruitsoort apart fijn tot sap. Voeg per
fruitsoort twee à drie eetlepels suiker toe8.

“Nog Choco ...”4
Voor vier personen doet men in één
en dezelfde, schoon afgewassen
kom, twee pakjes “klop-klop”5, tien

Giet bij het sap van iedere fruitsoort
een zakje klop-klop en klop het
geheel op zoals hierboven beschreven. Indien er onvoldoende sap

Neem vier hoge glazen. Begin met
een laagje frambozenmousse, vervolgens een laagje verkruimelde
speculooskoekjes, daarop een laagje kiwimousse, opnieuw een laagje
verkruimelde speculooskoekjes en
tot slot een laagje passievruchtenmousse. Versier elk glas met een
speculooskoekje.
Smakelijk, prettige vakantie, en – bij
leven en welzijn9 – tot volgend jaar.

Tim Motheus
(vraag.het.aan.tim.motheus@gmail.
com)

1 De aandachtige lezer die weet van welke Maeva-dj deze uitspraak afkomstig is, mag het mij altijd per e-mail laten weten …
2 “Echtscheidings-advocaten” is zo een raar woord.
3 Wie de al evenzeer nutteloze discussies op “feesboek” volgt heeft immers al lang begrepen dat ik het onder zware morele druk van uw hoofdredactrice over desserten moet
hebben. Het andere (nochtans meer zomerse) voorstel over “ouzo” haalde niet de vereiste meerderheid om weerhouden te worden (en niet onbelangrijk: uw hoofdredactrice
heeft hiertegen haar veto gesteld).
4 Uitspraak van Urbanus in de film “Hektor”.
5 Cholesterolarme namaakslagroom.
6 Naar eigen smaak. Je weet wel: “de gustibus, coloribus etc ...”.
7 Indien u liever mokkamousse heeft, kan u de cacao vervangen door oploskoffie.
8 Naar eigen smaak ende goesting.
9 Uitspraak van een radiopresentator wiens naam mij nu ontsnapt.
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De JABkes-baliequiz anno 2009
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voor en achter de schermen
Tamar Van Colenberghe

at is de naam van het
internationale landentoernooi voor gemengde tennisteams? Dit was de eerste
vraag die werd afgevuurd op de 220
deelnemers van de JABkes (Jong
Advocaten Brussel – kring der
Stagiairs) baliequiz anno 2009, die
plaatsvond op 26 maart jl.
Dat deze baliequiz leeft onder de
advocaten in Brussel en omstreken,
is duidelijk. In de weken voorafgaand aan de quiz heerst er in de
wandelgangen van tal van advocatenkantoren traditioneel een gezonde stress om een sterk groepje te
vormen en de strijdlust om met één
van de prijzen, en misschien wel hét
Gouden Befje naar huis te gaan!
Want daar gaat het tenslotte om: de
eer om een jaar lang deze mascotte
op kantoor tentoon te spreiden.
Tevens haast het JABkes-subcomité
baliequiz zich in deze laatste weken
voorafgaand aan de quiz om de
stoelen, tafels, drank, het podium,
muziek, juryleden, prijzen, inschrijvingen, affiches, powerpoint-presentaties maar vooral de quizvragen
geregeld te krijgen en de antwoorden hierop driedubbel af te toetsen.

Een talrijke opkomst voor de Balie-quiz
Aangezien de baliequiz ditmaal voor
de vijfde keer plaatsvond, werd bij
aanvang een vleugje nostalgie te
berde gebracht en werd de bedenker
van de quiz, die in de beginjaren
nog doorging in de vestiaire van de
advocaten in het Justitiepaleis en
nu, zoals velen onder jullie kunnen
getuigen, in de schitterende Salle

des Pas Perdus van het Brusselse
Justitiepaleis plaatsvindt, te bedanken.
Toen alle deelnemers, gaande van
stagiairs tot tableau-advocaten met
reeds enkele strepen op hun advocatenplunje een strategisch plaatsje
in de zaal hadden bemachtigd, kon
de baliequiz dan echt aanvangen, in
een (ont)spannende sfeer.
Spieken, inclusief ‘informatie uitwisselen’ of ‘even bellen naar het
thuisfront’ was ook deze editie strikt
verboden. Een gewaarschuwd advocaat is er meer dan twee waard...
Serieuze, triestige, grappige, bijzondere en volgens de meesten toch
wel moeilijke vragen passeerden de
revue in de categorieën sport,
geschiedenis, politiek en actualiteit,
kunst en cultuur, wetenschap, gossip, maar de meest originele ronde
was dit jaar toch wel de ‘JABkesvrienden-ronde’.

De VPG-ploeg behaalde een mooie tweede plaats!

Van Tom Lenaerts, Francesca Van
Thielen, Walter Grootaerts, Bob
Peeters, onze bekende Oudenaardse
confrater Elfri De Neve tot Stefaan
De Clerck en Ignace Crombé uit het

p. 15
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De JABkes-baliequiz anno 2009 voor en achter de schermen

verre West-Vlaanderen en de burgemeester van Brussel: allen stelden
ze via de camera een vraag aan de
Brusselse confraters.
De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen
dat wij deze celebrities voor het eerst
ontmoetten maar dat zij toch wel
eenvoudiger dan verwacht bereid
werden gevonden om JABkes-vriend
te worden en te getuigen voor de
camera. Onze JABkes-chauffeurs van
dienst deden alle uithoeken van
Vlaanderen aan om enkele mooie
shots met nieuwe quizvragen te
bemachtigen, tot het voetbalveld
van KV Kortrijk toe.
De antwoorden van de in totaal 9
rondes, inclusief muziek-, film en
fotoronde, werden vlijtig en streng
maar rechtvaardig verbeterd door de
juryleden van dienst: Stafhouder Mr
A. Tallon, Stafhouder Mr J.

Slootmans, Mr K. Esselens van de
Brusselse Orde, Mr D. Lambrecht,
voorzitter
van
het
Vlaams
Pleitgenootschap en Mr A. Fierens
in zijn hoedanigheid van JABkes
bestuurslid.
En dan werd het tijd om de winnaars bekend te maken van de baliequiz en van het dit jaar ingevoerde
‘drank-klassement’.
Gefeliciteerd aan de vijf eerste
groepjes, die konden kiezen uit de
prijzencollectie, met onder meer 25
flessen
wijn
van
befaamde
Brusselse
wijnhuizen
(La
Vinothèque du Bailli, Mig’s world
wines, Marché aux Vins dapvins, A.
Mouchart & fils en Oeno tk), 5 jaarabonnementen op het Nieuw
Juridisch Weekblad (NJW), een restaurantbon van La Quincaillerie,
geannoteerde wetboeken van Die

Keure en Larcier, Strada-abonnementen, boekenpakketten van de
Standaard, etc.
Het werd een geslaagde en vooral
gezellige avond, waar vele advocaten met elkaar verbroederden, wat
uiteindelijk de bedoeling is van de
JABkes- balie-activiteiten, ongeacht
of je nu vooraan of achteraan in het
quiz-classement eindigt.
Het JABkes-subcomité baliequiz
bedankt alle deelnemers en hopelijk
tot volgend jaar!

Tamar Van Colenberghe
Bestuurslid Jong Advocaten Brussel
- Kring der Stagiairs 2008-2009

Geen simpele vragen
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Boekbespreking
Hugo Van Eecke

mmanuel Le Roy Ladurie
“Le réchauffement de 1860
à nos jours” (met de medewerking van Guillaume Séchet)
Histoire humaine et compare du climat, Fayard, 2009, 461 blz.

De auteur heeft een originele en verhelderende kijk op dit fenomeen.

De auteur is honorair professor van
“Le Collège de France”, gewezen
hoofdbeheerder
van
de
Bibliothèque Nationale en lid van
de Academie voor morele en politieke wetenschappen. Hij heeft op
wereldvlak roem en waardering verworven als een van de leermeesters
van historische studies. Het voorliggend boek is het derde deel van zijn
monumentale humane en comparatieve geschiedenis van het klimaat.

Het brengt hem vooral tot mildere
conclusies dan de alarmerende studies die vooral focussen op tsunamis, orkanen, overstromingen, bosbranden en woestijnvormingen.

Guillaume Séchet is metereoloog en
leverde een aanzienlijke geografische bijdrage.
De opwarming van de aarde is
sinds verscheidene jaren niet meer
uit de actualiteit weg te branden.
Sinds einde 1900 zijn duizenden
boeken, artikels congressen hieraan gewijd. De bezorgheid bij een
groot deel van de wereldbevolking
omtrent de gevolgen van de geleidelijk verergerende opwarming
neemt toe.
Europa heeft in het verleden lange
episodes gekend van lauwe temperatuur. Vanaf 1330 tot 1860 kent men
het gematigd ijstijdperk, iets frisser
dan het huidige klimaat. Vanaf dan
heeft een nieuwe episode van lauwe
temperatuur zich geleidelijk opgedrongen met als gevolg het eeuwenlang zacht afbrokkelen van de alpengletsjers.
Vanaf 1911 neemt dit fenomeen
evenwel de allure aan van een heuse
opwarming.

Origineel is inderdaad het belichten
van de opwarming, uitgemeten over
de lange periode van 1860 tot begin
2009.

Opvallend is dat in de vele grafieken, die het boek kracht bijzetten,
de stijgende en dalende curven klimaatopnamen een constante zijn
wat verklaart dat, over een zeer
lange periode uitgestrekt, de opwarming weliswaar een feit is doch niet
té alarmerend mag genoemd worden.
Zo werden sinds1860 tot 1950 hittegolven afgewisseld door siberische
winters.
Op 10 december 1879 werd in
Langres (dicht bij Dyon) een temperatuur opgemeten van -33°C, terwijl
in de periode 1900-1910 in Parijs in
juli en augustus temperaturen heersten van om en bij de 32°C.
Orgineel is ook het beoordelen van
de klimaatverschilllen, benevens de
thermometrische en pluviometrische opmetingen, via ruime informatie betreffende de granen- en de
wijnoogst, alsook de veefokkerij en
het toerisme, die de maat en het
ritme van de heerstende klimaatswisseling weergeven.
De auteur – hoe kan het ook anders
– kruidt zijn studie met pittige,
soms amusante gegevens over de
Franse wijnen die vaak gezegend
werden met warme zomers.

De bourgognes, bordeaux, de loire-,
rhône- en elzasserwijnen en de
champagnes passeren de revue.
“Summum des sommets” schrijf hij
(p. 135) was de Château-Yquem
1921, 1375 pond sterling waard,
“grâce à un été Breughellien1”!
Op het einde van zijn studie bekent
de auteur dat de orkaan Nino, de
Tsunami in Zuid-Oost Azië en de
moordende augustusmaand van het
jaar 2003 (70.000 doden in Europa
tussen 3 en 14 augustus, ingevolge
de hittegolf, met temperaturen tot
36°C, o.a. in Parijs) naar de toekomst toe niet veel goeds voorspellen. De opvallende verhoging van
het klimaat sinds 1980 zou de mensheid voor zware problemen kunnen
stellen.
“Mais ceci est une autre histoire”,
besluit hij.
Wie interesse vertoont voor één van
de problemen die de wereldbevolking beroert, zal met vrucht dit boek
ter hand nemen.

1 P. 368: “Il s’agit d’une magnifique récolte, ensoleillée, telle qu’évoquée dans un tableau de ce grand peintre flamand de la Renaissance, que fut Breughel, tableau concernant
les Moissonneurs, écrasés par le soleil et par l’énorme besogne de la grosse moisson.”
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Aankondiging operabezoek

Le nozze di Figaro

K

Leo Van den hole

an een schuldeiser (een
oude vrouw) in een leningscontract een clausule
laten opnemen dat haar schuldenaar (een jonge aantrekkelijke man)
met haar zal trouwen, als hij niet in
staat is zijn schulden aan haar terug
te betalen? En is het relevant dat
een getuige kan verklaren dat er
geen twijfel is dat de lening wel
degelijk onlosmakelijk verbonden is
met de huwelijksbelofte in het
contract?
Uiteindelijk kan de jonge man niet
betalen, waarop de oude vrouw naar
de rechter stapt, en vraagt dat het
contract wordt uitgevoerd en dat de
jonge man wordt veroordeeld met
haar te trouwen.
"Olà, silenzio!" ("Stil nu!"), zegt de
rechter, "Io son qui per jiudicar" ("Ik
ben hier om recht te spreken") "Olà,
silenzio! Lo vedremo, il contratto
leggeremo, tutto in ordin deve
andar." ("Stil nu! We zullen er naar
kijken, we zullen het contract lezen,
alles moet volgens de procedure
verlopen.")
Wilt u weten wat de uitspraak van de
rechter is? Dan moet u samen met
ons gaan kijken naar de opera "Le
Nozze di Figaro" ("de bruiloft van
Figaro"), naar een libretto van
Lorenzo da Ponte (1749-1838) op
muziek van Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791).
De opera speelt zich af in het paleis
van Graaf Almaviva in Spanje. Als de
graaf vaststelt dat een jonge page
aan zijn hof een bijzondere interesse heeft voor zijn echtgenote, gravin
Rosina, probeert hij deze jonge
page met een militaire missie weg
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te sturen. Ondertussen spannen
Figaro (de jonge dienaar van graaf
Almaviva), Susanna (de verloofde
van Figaro) en gravin Rosina samen
om de promiscue graaf Almaviva tot
de orde te roepen. Doorheen de
opera loopt verder het verhaal van
Figaro, die een leningscontract
sloot met de 50-jarige Marcellina,
waarin Figaro beloofde met
Marcellina te trouwen als hij zijn
schuld niet zou kunnen terugbetalen.
Deze opera wordt in het programmaboek van De Munt omschreven
als "een voortdurend spel van aantrekken en afstoten, liefde en verlangen, onthullen en verhullen. Nog
steeds komen we superlatieven te
kort voor de baanbrekende orkestpartij, de overvloed aan ensembles

en de wervelende dynamiek die de
opera overspant." De opera heeft
sinds zijn eerste opvoering in 1786
nog niets van zijn levendigheid verloren.
Het Vlaams Pleitgenootschap heeft
een beperkt aantal kaarten in voorkoop kunnen bemachtigen. Wij gaan
kijken. En wij willen dat u meekomt!
U kan bij ons per telefoon (02 508 65
83) of via email (info@vlaamspleitgenootschap.be) nog een plaatsje
reserveren voor de voorstelling van
10 juni 2009 in De Munt in Brussel
aan de prijs van 75 € of 100 €
(bedrag te storten op het rekeningnummer 630-0215139-52 – best
even navraag doen of er nog kaarten
zijn).

Beheer uw rubriekrekeningen online.

Vraag uw gratis Home’Bank Plus
in uw kantoor.*
Het beheer van uw tijd is kostbaar en elke minuut telt.
Daarom stelt ING Privalis alles in het werk om de
uitoefening van uw beroep eenvoudiger te maken.
Zo kunt u via Home’Bank Plus, het e-bankingsysteem
voor onze professionele cliënten, uw rubriekrekeningen
openen en beheren zonder u te moeten verplaatsen.

In ons voortdurend streven naar uw tevredenheid, gaan we
nu nog een stapje verder, door er twee nieuwe diensten
aan toe te voegen: de simulatie van een intrestafrekening
en het afsluiten van rubriekrekeningen via internet.
Wij zijn immers nog steeds van mening dat zo goed
mogelijk voldoen aan uw wensen, ook in ons belang is.

www.privalis.be

* Aanbod voorbehouden voor Privalis-cliënten. ING België NV, Marnixlaan 24, 1000 Brussel. RPR Brussel – BTW BE 0403.200.393. - BIC: BBRUBEBB
- Rekening 310-9156027-89 (IBAN: BE45 3109 1560 2789). Verantwoordelijke uitgever: Philippe Wallez – Marnixlaan 24, 1000 Brussel, België.
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