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Tim-Motheus
Dieter
Van Tendeloo

aarde Confraters,

Ik heb het genoegen u in
naam van het bestuur van het 119de
werkingsjaar van het Vlaams Pleitgenootschap een bijzonder boeiend,
succesvol en bovenal gezond
gerechtelijk jaar toe te wensen.
De komkommertijd van het zomerreces werd overvloedig gevuld met
nieuws van het fel geplaagde federale departement justitie. De opendeurdagen van onze gevangenissen
wekten opnieuw veel verbazing en
ongenoegen bij de burgers van dit
land, waarbij minstens de perceptie
ontstaat dat het gerechtelijk apparaat deze pijnlijke vaudevilles met
een zekere gelatenheid heeft leren
te aanvaarden. Laten we hopen dat
de modernisering van de bestaande
en de bouw van nieuwe gevangenissen in de (verre) toekomst deze
mokerslagen voor het vertrouwen in
het gevangeniswezen en justitie
doen vergeten.
Uiterst belangrijk is het verdere streven naar een moderne gerechtelijke
organisatie en efficiënte en evenwichtige procedureregels. Justitie
heeft heel wat lekkers klaar staan op
dit vlak : de hervorming van de
gerechtelijke arrondissementen, de
eenheidsrechtbank, de familierechtbank, …
U zal het wellicht met mij eens zijn
dat wij, als advocaten, een belangrijke rol te spelen hebben in deze hervormingen vermits advocaten een
uiterst belangrijke schakel zijn in de
implementatie en aanvaarding van
nieuw procedureregels en structuren door de burger. De Orde van
Vlaamse Balies dient erover te
waken dat haar advies van 6 mei
20091 geen dode letter blijft en de
geplande hervormingen het de
advocatuur mogelijk maken de
belangen van haar cliënten (burger,
ondernemingen en overheden) nog
beter te verdedigen.

Het
Vlaams
Pleitgenootschap is op
zijn beurt méér
dan klaar voor
het
nieuwe
werkingsjaar.
Een nieuw en
uitgebreid
bestuur staat klaar met een pak activiteiten op maat van iedere confrater.
Bijzondere aandacht is uitgegaan
naar een boeiend programma voor
de permanente vorming en een aantrekkelijke studiedag. Ik herinner u
dat in het kader van de permanente
vorming (beter gekend als de «recyclagemiddagen») een uiterst voordelige abonnementsformule bestaat.
Het abonnement voor het geheel
van de elf recyclagemiddagen kost
100 Euro voor stagiairs-leden, 150
Euro voor leden en 250 Euro voor
niet-leden. U vindt het programma
van de recyclages en informatie over
de abonnementsformule verder in
dit eerste nummer van het
Poelaertplein.
De studiedag van het Vlaams
Pleitgenootschap heeft zich in de
loop der jaren kunnen ontwikkelen
als een echt kwaliteitslabel. Op 23
april 2010 verwelkomen wij u graag
op een studiedag over het vennootschapsrecht. Wij konden opnieuw
uitmuntende sprekers engageren
voor deze studiedag die onder het
voorzitterschap van Prof. Dr. Koen
GEENS zal plaatsvinden. Noteer
deze studiedag alvast in uw agenda !
Naar goede traditie verzorgt het
Vlaams Pleitgenootschap de openingsactiviteiten van de balie
Brussel op 26 en 27 november 2009.
Prof. Dr. Benoît ALLEMEERSCH
houdt op donderdag 26 november
de openingsrede. Op vrijdag volgt
het traditionele banket in het
Concert Noble. Ik hoop u op beide

Omslagfoto: Evelyne De Deyne
Realisatie: RP&C
Publiciteit: RP&C
Meyerbeerstraat 145
1180 Brussel
www.rpc.be

1 Advies dat werd goedgekeurd op de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies van 6 mei 2009 :
« Hertekening van de gerechtelijke organisatie », te consulteren via www.advocaat.be, doorklikken op Pers,
Communicatie en Standpunten, advies van 07.05.2009.
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Woord van de Voorzitter

gelegenheden talrijk te mogen
begroeten.
Ik wens ook uw bijzondere aandacht
te vestigen op de activiteiten die
onze Orde naar aanleiding van het
25-jarige bestaan van de NOAB
organiseert en welke op vrijdag 4
september 2009 plaatsvinden.
Een nieuw gerechtelijk jaar start
met de eedaflegging van nieuwe

beroepsgenoten. Ik verwelkom met
veel genoegen de nieuwe stagiairs
en wens ze een boeiende en leerrijke stage toe. Zij maakten een uitstekende keuze voor de grootste en
meest dynamische balie van
Vlaanderen.
Het Vlaams Pleitgenootschap kan
steunen op een rijke traditie en een
erg trouwe leden. Het is het opzet
van het nieuwe bestuur met een

aantal verfrissende nieuwigheden
het ledenaantal verder uit te bouwen. Het bestuur hoopt u spoedig
op zijn activiteiten en studiedagen
te mogen begroeten.
Dieter Van Tendeloo
Voorzitter Vlaams Pleitgenootschap
2009-2010
voorzitter@vlaamspleitgenootschap.be

Agenda
JAARLIJKSE STUDIEDAG
De jaarlijkse studiedag zal doorgaan op vrijdag 23 april
2010 in de ING-aula, gelegen aan de Marnixlaan te
Brussel, onder de titel Actuele ontwikkelingen in het
Vennootschapsrecht.

4. “De vereffening” (Prof. Dr. Herman BRAECKMANS)

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen of aanpassingen, ziet het programma er momenteel uit als volgt:

6. “Valstrikken voor advocaten bij het optreden in rechte van vennootschappen” (Prof. Dr. Benoît ALLEMEERSCH – Mr.
Joeri VANANROYE)

5. “Aansprakelijkheid van organen” (Prof. Dr. Alain FRANÇOIS
en Mr. Jeroen DELVOIE)

1. “De algemene vergadering” (Prof. Dr. Frank HELLEMANS)
2. “Actualia kapitaal” (Prof. Dr. Marieke WYCKAERT & Mr.
Sven BOGAERTS)

Prof. Dr. Koen GEENS heeft zich bereid verklaard om de
studiedag voor te zitten.
Zes punten zullen worden aangevraagd.

3. “Het bestuur van de vennootschap” (Prof. Dr. Bernard TILLEMAN)
PLEITWEDSTRIJD VPG – PRIJS DER OUD-STAFHOUDERS
Naar goede jaarlijkse traditie wordt
op 10 maart 2010, 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 rijkelijk
beloond met prijzen uit het Dorfffonds.
Wij hopen jullie talrijk te mogen
begroeten op dit VPG evenement dat
een uitstekende gelegenheid vormt
om uw taalvaardigheid ten toon te
spreiden dan wel om als toeschouHET POELAERTPLEIN
2009-2010 • Nr 1
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wer mee te genieten van de vaak
hilarische verdedigingsvondsten die
uw confraters uit hun mouw schudden.
Als deelnemer dient u geen conclusies op te stellen noch dient u zich te
houden aan enige termijn: er wordt
van u enkel een vurig pleidooi verwacht gedurende een tiental minuten met een tegenpartij naar keuze
waarna uw pleidooi door een vakkundige jury beoordeeld zal worden naar
duidelijkheid, taalvaardigheid, overtuigingskracht en uiteraard ook ...
juridische correctheid!

De winnaar zal de kleuren van onze
balie verdedigen op de internationale pleitwedstrijd in Breda die in de
loop van de maand april 2010 zal
plaatsvinden.
De tweede finalist wordt later uitgezonden naar het Vlaams Pleitjuweel,
een pleitwedstrijd waaraan alle
Vlaamse balies deelnemen.
Noteer alvast deze datum in het
rood in jullie agenda! Meer info
volgt...
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RECYCLAGES 2009-2010

Waarde Confrater,
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Vlaams
Pleitgenootschap ook in het gerechtelijk jaar 2009-2010
haar recyclagemiddagen waarvoor telkens 2 punten werden toegekend door de OVB.
Deze middagen gaan telkens door op vrijdag van 12.00u
tot ± 14.00u in de lokalen van de NOAB, Conferentiezaal,
Regentschapsstraat 63, 1000 Brussel (verdieping -1). Er
worden bij aankomst telkens een drankje en broodjes
voorzien.
Zoals voorgaande jaren zal de kostprijs voor een individuele recyclage opnieuw 15 EURO bedragen voor stagiairs-leden, 20 EURO voor leden en 30 EURO voor nietleden.
Ook bieden we opnieuw een abonnementsformule aan,
dewelke voor alle recyclagemiddagen 100 EURO kost
voor stagiairs-leden, 150 EURO voor leden en 250 EURO
voor niet-leden.
Het abonnement is niet persoonlijk en kan besteld worden per kantoor. Het kan gebruikt worden door meerdere
personen van dezelfde categorie. Een abonnement voor
niet-leden kan uiteraard gebruikt worden door leden en
door stagiairs-leden. Een abonnement voor leden kan
tenslotte ook gebruikt worden door stagiairs-leden.
Het aanwezigheidsattest in het kader van de permanente
vorming wordt enkel meegegeven in geval van aanwezigheid en op naam van de aanwezige persoon.
Abonnementen kunnen besteld worden door betaling van
het juiste bedrag op rekeningnummer 630-0215139-52
met vermelding “abonnement recyclagemiddagen 20092010”.
Wij hopen U talrijk te mogen begroeten.

1. 18/09/2009 HUURRECHT
Mr. Paul STRUYVEN
Actuele ontwikkelingen
2. 02/10/2009 VENNOOTSCHAPSRECHT
Mr. Sven BOGAERTS
Nieuw kapitaalrecht – Knelpunten bij de gewijzigde regels inzake
inbreng in natura, quasi-inbreng, verkrijging van eigen effecten en
financiële steunverlening
3. 16/10/2009 ADMINISTRATIEF RECHT
Mr. Tim VERMEIR
Regelgeving rond energieprestatiecertificaten bij overdracht van
onroerend goed
4. 13/11/2009 STRAFRECHT
Mr. Hans VAN BAVEL en Mr. Tom BAUWENS
Cassatievoorziening in Strafzaken: een praktische benadering
5. 11/12/2009 FAMILIERECHT
Mr. Febian APS
Actualia echtscheiding
6. 15/01/2010 HANDELSRECHT
Mr. Jean-Pierre FIERENS en Mr. Ann BOESMANS
Handelstussenpersonen
7. 26/02/2010 FISCAAL RECHT
Mr. Wouter CLAES en Mr. Tillo DUMONT
Zin en onzin van de professionele vennootschap voor een advocaat
8. 26/03/2010 VERKEERSRECHT
Mr. Luc BREWAEYS
9. 07/05/2010 ARBEIDSRECHT
Mevr. Micheline CASSIERS - Arbeidsrechter Brussel
Actuele ontwikkelingen sociaal recht
10. 21/05/2010 VERBINTENISSENRECHT
Prof. Dr. Ilse SAMOY
Recente ontwikkelingen in het verbintenissenrecht
11. 18/06/2010 PRIVACY
Dhr. W. DEBEUCKELAERE – Voorzitter Privacycommissie

CULTUUR

TE NOTEREN IN DE AGENDA

• 9 september 2009 : bezoek aan het Magritte museum
• 30 september 2009 : optreden Emiliana Torrini
• 8 en 16 november: wijninitiatie en degustatie

• oktober 2009: paleisdispuut hervorming justitie
• 26 november 2009: plechtige openingszitting
- Hof van Cassatie
• 27 november 2009: banket in de Concert Noble
• Algemene vergadering en receptie: 4 juni 2010
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Verslag van de secretaris

H

Jelle Flo

ooggeachte Vergadering,
Geachte Confraters,
Beste vrienden,

In meer besloten kring, tijdens het
geslaagde etentje met het bestuur
van onze Franstalige tegenhangers,
zowel als tijdens ons eveneens
geslaagde
bestuurdersweekend,
hebben wij de activiteiten van het
afgelopen werkingsjaar reeds kunnen overlopen en kunnen vaststellen dat het goed was.
U mag het uw bestuurders niet kwalijk nemen dat zij deze gelegenheid
misbruiken om dat opnieuw te doen.
Er is immers slechts één zaak die
aan onze Voorzitter bij het beschouwen van de activiteiten van het afgelopen werkingsjaar kan verweten
worden.
Dat is dat hij door het voorbeeld dat
hij gesteld heeft, gedurende een
jaar lang iedere potentiële kandidaat-Voorzitter bijzonder ontmoedigd heeft de na de aankondiging
van zijn vertrek zeer lang leeg gebleven plaats te vullen.
En zelfs dat verwijt kan niet staande
gehouden worden.
Net voor het sluiten van de debatten is, na lang soebatten, omkopen,
manipuleren en emotioneel chanteren van de gedoodverfde kandidaten, ook aan dat euvel verholpen en
het verheugt iedereen dat we u op
deze vergadering, die het werkingsjaar afsluit, een volledige lijst van
kandidaten kunnen voorstellen van
wie wij met u hopen dat zij het
Vlaams Pleitgenootschap veilig
doorheen het 119de werkingsjaar,
en zelfs doorheen het 120ste en het
121ste werkingsjaar zullen loodsen.
Opening
Het eerste hoogtepunt van ons jaar
was zoals steeds de jaarlijkse openingstweedaagse.
Van welkomstpakketten voor de buiHET POELAERTPLEIN
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tenlandse gasten tot de regeling van
het protocol bij de openingsrede,
van het zoeken van een fotograaf tot
het na rijp beraad en vele slopende
degustaties tot in de vroege uurtjes
selecteren van een passend menu
en een betaalbare traiteur, het
omkaderen van de prijsuitreikingen,
het vinden van een locatie en zelfs
het op het laatste nippertje aanschaffen van een goedkope vlinderdas, de organisatie van de openingstweedaagse is een opgave van
formaat.
Wij zijn er trots op dat de openingsactiviteiten een succes waren.
De academisch uitzonderlijk hoogstaande en daarenboven hoogst originele openingsrede van professor
Vincent Sagaert, die hij onder uitzonderlijke tijdsdruk heeft moeten
voorbereiden, heeft ons voor eens
en voor altijd verlost uit de kooi die
het louter tweedimensionale,
oppervlakkige oppervlaktedenken
over het eigendomsrecht in werkelijkheid is, en heeft ons er vervolgens toe gebracht deze pijnlijke ontmoeting met een kortzichtigheid en
een beperking die wij in onze eigen
geest niet vermoed hadden, te verwerken tijdens de aansluitende
receptie.
Wij moeten onze Voorzitter eens te
meer dankbaar zijn, dat hij ons allen
voor tristesse heeft weten te behoeden door zijn repliek op te fleuren
met een ludieke noot, en in een
beweging door de aanwezige politici
en magistraten te herinneren aan
eerder gedane uitspraken en beloftes, toen hij gekleed in een geelzwart t-shirt de ogenblikkelijke splitsing van het eigendomsrecht eiste.
Daags nadien werd ons stijlvol ontspanning en vermaak aangeboden
in het passende decor van de
Concert Noble. Een internationaal
en gevarieerd publiek werd vergast
op een feestmaal en op een bijwijlen hilarische, bijwijlen confronterende en bijwijlen ontroerende
revue, waarvan ons niet in het minst

de klassieke vertolking van een
parodie op de wijs van “der
Vögelfanger bin ich Ja” door oudvoorzitter en confrater Judo bijblijft.
Wij hebben achteraf zelfs complimenten ontvangen van de Deken
van de balie te Rotterdam voor de
bijna professionele uitvoering van
de revue.
Cultuur
Een bijzonder succes kenden de talrijke culturele activiteiten waarvan
er, naast de nocturnes, ook een aantal op zondagnamiddag werden
georganiseerd. Zesendertig leden
namen deel aan de stadswandeling
door de Marollen, die door alle
deelnemers zowel leerrijk als gezellig werd bevonden en ook het
bezoek, eveneens op zondagnamiddag, aan de Cobra-tentoonstelling,
was een succes.
Ook de verschillende nocturnes “Corpus Delicti”, “Boeddha’s glimlach”, de tentoonstelling over
Oceanië – waren een succes en konden rekenen op een uiterst talrijke
opkomst.
Met het VPG werd ook opera
bezocht. Wie er niet bij was heeft
zich kunnen laten jaloers maken
door de uitvoerige verslaggeving in
het Poelaertplein.
Ik vestig overigens nogmaals uw
aandacht op de uitvoering van “le
Nozze di Figaro” op 10 juni aanstaande.

het poelaertplein

Tot slot werd op persoonlijk initiatief van onze Voorzitter zelfs een
cultureel-educatieve
activiteit
georganiseerd omtrent de nobele
kunst van het ambachtelijke bierbrouwen.
Academische activiteiten

Onze jaarlijkse studiedag, die dit
jaar werd voorgezeten door eerste
voorzitter Londers, spitste zich toe
op het verbintenissenrecht, en heeft
de grote aula van de ING zowel als
de zaal waar het buffet werd georganiseerd doen vollopen met confraters van de balie van Veurne tot de
balie van Turnhout.

Wij hebben ook, zelfs nadat onze
openingsredenaar ons van in het
begin van het jaar in al zijn
onschuld liet beseffen dat we in vergelijking noodgedwongen blijven
steken op het niveau van de verdienstelijke amateur, gepoogd onze
rechtskundige doelstellingen niet
uit het oog te verliezen.

Mede dankzij de zeer gewaardeerde
medewerking van mevrouw Francine
De Tandt werd tijdens onze jaarlijkse pleitwedstrijd aan een nieuwe
generatie stagiairs de kans geboden
hun retorische vaardigheden te ontplooien.

Het paleisdispuut met Guy
Vanhengel, Hendrik Vuye en Eric
Van Rompuy verliep pittig maar uitstekend en kon rekenen op ruime
belangstelling van mondige deelnemers van alle politieke kleuren en
vooral ook op goede commentaren
achteraf.

Ook het Poelaertplein bood een rijkdom aan informatie. Wij konden
kennis nemen van oprispingen van
oud-voorzitters,
controversiële
standpunten van de JABkes,
gesmaakte verslagen van activiteiten, haastige maar scherpe voorwoordjes van de huidige voorzitter,
en zelfs van informatieve boekbesprekingen.

De recyclagenamiddagen en de studiedag blijven klassiekers onder de
activiteiten van het VPG. Veel confraters hebben tot ons plezier een
abonnement genomen voor het
geheel van de recyclagenamiddagen
waar zeer diverse takken van het
recht aan bod zijn gekomen.

Representaties
Zoals elk jaar was het VPG vertegenwoordigd op de jaarlijkse activiteiten van onze bevriende balies in
binnen – en buitenland. We hebben
de reputatie van het VPG, en bij uit-

breiding van de Brusselse balie in
haar geheel, proberen recht doen in,
et j’en oublie, Antwerpen, Leuven,
Mechelen, Dendermonde, Ieper,
Gent, Brugge, Oudenaarde, Bergen,
Doornik en zelfs in Amsterdam en
Verona. Voor het eerst hebben we in
uitgebreid gezelschap en samen
met de leden van de raad en onze
stafhouder de Balie van Brussel vertegenwoordigd in Barcelona.
Geachte vergadering, waarde confraters, ik moet afsluiten. De raad
van bestuur is trots op wat we in het
afgesloten werkingsjaar hebben verwezenlijkt. Dat hebben we niet in de
laatste plaats aan uw actieve, vaak
talrijke, en steeds gewaardeerde
aanwezigheid te danken. U zal vaststellen dat veel bestuurders hun
mandaat willen verlengen. Zij doen
dat in de hoop dat we volgend jaar
een even ruim en geslaagd aanbod
aan academische, informatieve en
culturele activiteiten kunnen verwezenlijken. Uw hulp blijft daarbij vanzelfsprekend nodig. Ik dank u dus
voor uw deelname aan de activiteiten gedurende het afgelopen jaar,
en voor uw luisterbereidheid nu,
waarde confraters, en hoop tot slot
dat het Vlaams pleitgenootschap
ook volgend jaar op uw broodnodige steun mag blijven rekenen.

Lidgelden 2009-2010
• Advocaten stagiairs: 30 EUR
• Advocaten (minder dan 15 j. balie): 55 EUR
• Advocaten (15 j. balie of meer): 65 EUR
• Steunende leden (niet-advocaten jonger dan 35 j.) 55 EUR
• Steunende leden (niet-advocaten 35 j. of ouder): 65 EUR
• Ereleden (namen worden gepubliceerd in het Poelaertplein): 80 EUR
Dit bedrag dient gestort te worden op het rekeningnummer 630-0215139-52 met vermelding van naam en het
gekozen abonnement.
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Verslag van de penningmeester

W

aarde leden van het
Vlaams
Pleitgenootschap,
Waarde bestuursleden,
Waarde leden van de Orde,
Waarde Confraters,
Beste Marleen,
Luttele dagen voor de openingsactiviteiten van november 2007 werd ik
door het bestuur 2007-08 aangezocht als penningmeester. Vandaag
heb ik het genoegen u mijn tweede
financieel verslag voor te leggen.
Sinds mijn aanstelling hebben solvabiliteit en liquiditeit van de grootste Belgische instellingen moeilijke
tijden doorgemaakt. Uit wat volgt
blijkt evenwel dat het Pleitgenootschap relatief ongeschonden door
de crisis komt.
Overlopen we kort de belangrijkste
punten van de inkomstenzijde:
• Het ledenaantal is ten overstaan
van 2007-08 gestegen met 44 eenheden tot een aantal van 424. Ik herinner u dat voor 2005-06 dit ledenaantal nog 480 eenheden bedroeg. Na
een status quo vorig werkingsjaar,
zet het herstel van het ledenaantal
zich verder door. Dit herstel vertaalt
zich helaas niet in gigantisch méér
inkomsten (een stijging van +/- 9%
ten overstaan van 2007-08) wat zich
laat verklaren door een verdere verjonging van het ledenbestand van
de vereniging (stagiairs betalen
immers een verminderd inschrijvingsgeld). Dit is uiteraard een positieve zaak met oog op de toekomst.
Concreet zijn de leden per leeftijdscategorie als volgt verdeeld :
Stagiairs (30 euro) . . . . . .132 (+36)
Tableau – 15 (55 euro) . . . .125 ( -9)
Tableau + 15 (65 euro) . . .130(+17)
Erelid (80 euro) . . . . . . . . . . .37(+0)
Totaal . . . . . . . . . . . . . . . .424(+44)
• De inkomsten van de recyclages
stegen dit jaar met ± 31 %, ook de
abonnementen aan 150 Euro stegen
van 11 naar 18 geabonneerden.
• De studiedag 2009 (Actuele ontHET POELAERTPLEIN
2009-2010 • Nr 1
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wikkelingen in het Verbintenissenrecht) is een absolute uitschieter
geworden met een netto resultaat
van 28.760 Euro. Twee jaar geleden
was de studiedag nog deficitair,
welke een doorslaggevende factor
was in het negatief financieel resultaat van de werking. Vorig jaar werd
een batig saldo van ± 11.000 Euro
gerealiseerd naar aanleiding van de
studiedag rond faillissementsrecht.
Dit resulaat werd dus méér dan verdubbeld. Nodeloos te stellen dat
deze studiedag de resulaten van dit
werkingsjaar sterk beïnvloedt.
• De inkomsten uit sponsoring blijven beperkt tot een bijdrage van
4.000,- Euro van het SVMB. De
samenwerking met ING verloopt via
diverse activiteiten waarvoor zij
rechtstreeks kosten ten laste nemen
of kosteloos infrastructuur ter
beschikking stellen, zodat deze zeer
belangrijke financiële steun verdeeld is over verschillende posten.
• Uiteraard dient ook de dotatie
van de Orde te worden vermeld die
dit jaar werd geïndexeerd en thans
een bedrag van 29.539 Euro
beloopt. Een deel hiervan werd – in
samenspraak met de Orde - aangewend om het secretariaat van het
VPG een facelift te geven. De lokalen
van het Pleitgenootschap werden
opieuw geschilderd en er werd een
nieuwe laminaatvloer voorzien. Het
Pleitgenootschap dankt zonder
meer zijn voortbestaan aan deze
jaarlijkse dotatie van de Orde. Het
hoeft geen betoog dat het Vlaams
Pleitgenootschap de Orde van ganser harte bedankt om de bestendiging van deze dotatie niet in vraag
te stellen ook al mocht het Pleitgenootschap zich in de toekomst
(nog) kritischer willen opstellen ten
aanzien van de Orde en ten aanzien
van de Vlaamse Brusselse balie in
het algemeen.
De focus van het “beleid” van uw penningsmeester lag op het consolideren van de uitgaven op het niveau
van de voorgaande jaren en het
realiseren van besparingen waar
mogelijk. Met uitzondering van de
Opening 2008 lijkt dit voor alle pos-

ten geslaagd te zijn.
• De Algemene werkingskosten
verminderden tot een bedrag van
5.783,28 Euro. In dit bedrag zitten
evenwel een aantal langetermijn
investeringen voor het secretariaat
verwerkt (nieuwe printer en koelkast).
• De kosten verbonden aan het
Poelaertplein, het tijdschrift van
onze vzw, bleven ongeveer stabiel
op een bedrag van ± 5.200 Euro.
• De personeelskosten bleven eveneens stabiel in vergelijking met
voorgaande jaren en bedragen
ongeveer 15.000 Euro.
• De kosten van de Openingsactiviteiten kenden opnieuw een stijging
tot een bedrag van ± 23.000 Euro,
daar waar deze voorgaande jaren
(2005 en 2006) naar historische
laagtes werden gebracht van ±
14.000 Euro (2006) en 11.000 Euro
(2005). De verhoogde kosten zitten
vooral in het drukken en versturen
van de uitnodigingen, verhoogde
kosten voor de tolken, licht en
geluid voor het banket, en de huur
van het Paleis der Academiën. Dit
blijft één van de posten die nauwlettend dient in het oog gehouden
te worden. Het is uiteraard de grootste onderneming van het werkingsjaar met vaak erg volatiele inkomsten. De kosten zijn vaak erg afhankelijke van de keuze van de locaties
voor het organiseren van het banket
en bijbehorende activiteiten.
• De post representaties beloopt
dit werkingjaar 4.000 Euro, een verdubbeling ten overstaan van vorig
werkingsjaar (wat een laagterecord
was), maar nog steeds 2.000 Euro
minder dan de jaren 2005-06 en
2006-07. Bovendien is in deze post
de uitgave opgenomen betreffende
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de verbroedering met het bestuur
van de Jeune Barreau. Volgend jaar
valt die kost ten laste van onze
vrienden.
• De overige uitgaven (pleitwedstrijd, diverse activiteiten, …) bleven nagenoeg ongewijzigd.
• Voorts werd er beslist om komaf te
maken met de slechte gewoonte van
het overdragen van kosten naar het
volgende werkingsjaar door een provisie op te nemen van 3.000 Euro.
Voormeld bedrag zou alle nog te
ontvangen facturen moeten dekken,
zodat de kas van het volgende werkingsjaar niet wordt bezwaard met
de 'lijken' van het vorige jaar.
Aangezien u het financieel beleid
van het huidige bestuur moet kunnen vergelijken, zie ik me genoodzaakt opnieuw te verwijzen naar de
drie belangrijke vaststellingen van
mijn voorganger M. Olivier VAN
OBBERGHEN (2006-07) en licht ik
kort de evolutie toe tijdens het afgelopen werkingsjaar :

• “De uitgaven van het Pleitgenootschap
zijn laag en evenaren hiermee het uitzonderlijke werkingsjaar 2005-2006”.
De netto uitgaven van het werkingsjaar 2008-09 blijven nagenoeg op
hetzelfde pijl (verhoging van 2.500
Euro). Er is echter een pak méér
“omzet” gedraaid. Ze worden dus
méér dan gecompenseerd door een
zeer mooi resultaat op de studiedag
en dus sterk gestegen inkomsten.
• “Door deze zuinigheid, die mijns inziens
geen invloed heeft gehad op de kwaliteit van
zijn activiteiten, sluit het Pleitgenootschap
zijn boekjaar 2006-07 af met ongeveer
20.000 Euro in kas.”
Dit Leitmotiv werd ook afgelopen werkingsjaar gerespecteerd. De kassa
heeft ondertussen een ruime buffer.
Gelet op de provisies die werden
aangelegd kan men stellen dat het
werkingsjaar wordt afgesloten met ±
40.000 Euro in kassa.

• “De inkomsten liggen dit jaar (2006-07)
beduidend lager dan de voorbije jaren.”
De inkomsten verhoogden met
ongeveer 22.000 Euro vooral door
het succes van de studiedag. De
structurele inkomsten uit de recyclages en het lidmaatschap kenden een
significante stijging. De inkomsten
uit lidmaatschap stegen met 9 %,
deze uit de recyclages met 31 %. Het
komende VPG-bestuur zal hieraan
verder aandacht dienen te besteden. Het bestendigen van deze
structurele inkomsten is van levensbelang voor het VPG. Het herstel
moet op dit vlak verder gezet worden.
Ik dank u allen van harte voor uw
niet aflatende aandacht voor dit
financiële nieuws en dank het
bestuur voor de fijne financiële (en
andere) samenwerking afgelopen
jaar.
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Woord van de JABkes

G

Francis Chaffart en Karen Peeters

eachte confraters,

Als nieuw verkozen vertegenwoordiger van de stagiairs en
voorzitter van de JABkes is het ons
een genoegen de leden van de Balie
te mogen begroeten, en meer in het
bijzonder de stagiairs. Wij wensen
ons in dit welkomstwoord dan ook
speciaal te richten tot de nieuwe
stagiairs en hun stagemeesters.
De stagemeesters spelen, samen
met de ondersteunende diensten
van de Balie, een belangrijke rol in
de vorming van de stagiairs. Het is
ons inziens van groot belang dat
elke stagemeester voldoende tijd
vrijmaakt om haar/zijn stagiair op
een behoorlijke manier met raad en
daad bij te staan en op te leiden.
Stagiairs moeten dan ook, indien
nodig, de moed kunnen opbrengen
om hun stagemeester daarop te wijzen. Het is immers de bedoeling dat
elke stagiair, na het doorlopen van
de stage, voldoende ervaring heeft
opgedaan om dossiers op een zelfstandige en correcte wijze te behandelen en beheren.
Tevens kunnen stagiairs rekenen op
de vorming die wordt aangeboden
door de stageschool. De beroepsopleiding voor stagiairs is sinds het
gerechtelijk jaar 2009-2010 grondig
hervormd1. De achterliggende ratio
van deze hervorming is het streven
naar meer uniformiteit tussen de
verschillende balies wat de opleiding en de daarbijhorende evaluatie
betreft. Het aantal opgelegde vakken werd afgeslankt, waardoor
alleen deontologie, communicatie-

vaardigheden, burgerlijk procesrecht en strafprocesrecht als plichtvakken
werden
behouden.
Daarnaast kan elke balie ook een
aantal bijkomende plichtvakken
toevoegen en kan de stagiair een
aantal keuzevakken volgen. De keuzevakken mogen echter slechts één
derde van het aantal verplicht te
behalen studiepunten vertegenwoordigen. Bovendien laat het
reglement toe dat een stagiair
haar/zijn lessenpakket samenstelt
uit het door de Vlaamse stagescholen aangereikte aanbod. Na het succesvol afleggen van de balie-examens bekomen de stagairs een bekwaamheidsattest van de Orde van
Vlaamse Balies.
Stagiairs kunnen tevens praktijkervaring opdoen door het bijwonen
van de sectievergaderingen (PRO
DEO) waarbij hen de kans wordt
geboden eigen dossiers te beheren.
Zij dienen dus voldoende tijd vrij te
maken in hun drukke agenda’s om
op regelmatige wijze de sectievergaderingen bij te wonen en dossiers
aan te nemen in diverse rechtsdomeinen.
Als leden van de Jong Advocaten
Brussel, kring der stagiairs (JABkes),
wensen we tevens te benadrukken
dat het belangrijk is voor de stagiairs om via culturele en ontspannende activiteiten andere confraters
te ontmoeten in een niet-werkgerelateerde omgeving. Deze gelegenheid wordt jullie geboden door de
JABkes. Zij organiseren activiteiten
voor de jonge advocaten zoals de
openingsreceptie, afterworks, balie-

Activiteiten kalender JABkes
1 september 2009
25 september 2009
8 oktober 2009
23 oktober 2009
oktober – november 2009
november – december 2009
november - december 2009
december 2009
december 2009
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quiz, city-trips, infosessies, etc. Ze
zullen jullie zowel via email als via
hun website www.jabkes.be op de
hoogte houden van de komende
activiteiten. Indien jullie met vragen
zitten, aarzel zeker niet om met ons
contact op te nemen, nu wij juist
daar zijn om jullie tijdens de stagejaren bij te staan!
Wij wensen aan alle stagiairs en stagemeesters een fijne en hechte
samenwerking toe en hopen jullie
binnenkort te mogen verwelkomen
op één van de volgende JABkes-activiteiten!
Met confraternele groeten,
Francis CHAFFART
Vertegenwoordiger van de stagiairs
bij de Nederlandstalige Orde van
de Brusselse Balie voor het gerechtelijk jaar 2009-2010
Tel: 02/285.01.00
Fax: 02/230.33.39
Gsm: 0473/57.40.75
Email: francis.chaffart@mvvp.be
Karen PEETERS
Voorzitter JABkes 2009-2010
Tel: 02/412.01.77
Fax: 02/412.01.78
Gsm: 0476/666.445
Email: info@jabkes.be
1 Zie uitvoerig: E. BOYDENS, “Vernieuwde beroepsopleiding voor stagiairs”, Ad Rem 2009/3, 40-44.

Eedaflegging in het Justitiepaleis
Afterwork I (locatie nog te bepalen)
Jaarlijkse Openingsreceptie in het Brouwershuis, Grote Markt 10, 1000 Brussel
Dag van de Stagiair : informatieve namiddag in het Justitiepaleis
Culturele activiteit (locatie nog te bepalen)
Afterwork II (locatie nog te bepalen)
Diner met de buitenlandse stagiairs
Citytrip (bestemming nog te bepalen)
Etentje met stagemeesters en stagiairs (locatie nog te bepalen)
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Interview Stefaan De Clerck

T

wee dagen na de agressieve
bevrijding van drie misdadigers uit het Justitiepaleis
ontmoeten wij de veelgeplaagde en
drukbezette minister van justitie in
zijn kabinet, waar we eerst worden
voorgestoken door journalisten van
TV – Brussel (wij hebben slechts vijf
minuutjes nodig hoor, mogen we
voor? ’t Is voor ’t nieuws van zes
uur), en tijdens het interview nog
onderbroken zullen worden door
journalisten van Q-Music (U wenst
een quote? 15 seconden? Allez,
vooruit.)
De minister blijkt een vriendelijk,
bevlogen en zeer dynamisch man.
We vonden hem bereid al onze vragen te beantwoorden. In de hoop
de regel dat domme vragen niet
bestaan, niet middels een uitzondering te bevestigen, stak uw
Poelaertplein van wal.
Poelaertplein: U weet dat de
informatisering
van
justitie
belangrijk is voor advocaten, die
zelf reeds jarenlang dagelijks
gebruik maken van informaticatoepassingen en internetverkeer –
wij kunnen zelfs onze BJB – dossiers elektronisch verwerken. Op
uw website heeft u begin mei aangekondigd dat u in juni een nota
zou voorstellen waarin u een globaal overzicht zou geven van alle
lopende informatiseringinitiatieven bij Justitie...
Stefaan De Clerck: Bij het begin van
mijn mandaat heb ik een eerste synthese gemaakt. Die blijft nog steeds
geldig, net zoals het engagement
dat ik toen aangegaan ben. Er zijn
drie knelpunten, drie grote werven.
Vooreerst is er de volledige landschapsdiscussie. De tweede werf
behelst de hele problematiek
omtrent de strafuitvoering. Tot slot
is er het ICT – gebeuren. Daar lijden
we nog steeds onder de mislukking
van Phenix van twee jaar geleden.
Het Phenix-project is begraven en
we zitten nog steeds in de rouwperiode. Het heraanpakken van het
hele ICT – gebeuren is nog steeds

De minister van justitie is een bevlogen spreker.
een moeizaam verhaal. Ik heb inderdaad een visienota, die ik naar buiten kan brengen zodra de communicatie omtrent het gerechtelijk landschap op punt staat. Er zijn drie
grote onderdelen. De eerste vraag
luidt hoe je elke rechtbank zijn software kan geven – nu zijn we bezig
met de vrederechters, vervolgens de
politierechters. Dat staat dus nog
niet overal op punt. Daarnaast moeten we bekijken op welke manier we
de hele strafrechtketen kunnen
automatiseren. Het derde punt is
dat we justitie in contact moeten
kunnen brengen met externen – met
de advocatuur, de notaris, de
gerechtsdeurwaarder, de verschillende databanken die er zijn, en toelaten dat het normale e-mailverkeer
kan bestaan. Dit is een centraal
punt en ik denk dat we dit prioritair
moeten aanpakken. Ik durf daar echter geen datum op plakken. Daar wil
ik me niet op laten pakken. Ik weerhoud het wel als een van de grote
prioriteiten. We zijn op dit ogenblik
bezig met zeer zware investeringen
om alle magistraten Microsoft – toepassingen te geven. We verzekeren
nu het hele netwerk, alle verbindingen. In principe zouden we dus
onderhand in staat moeten zijn de
externe communicatie via e-mail
ook mogelijk te maken. Maar dan
moeten we nog het onderscheid
maken tussen normale correspondentie en de correspondentie –
Gerechtelijk Wetboek, bijvoorbeeld
een verzetsakte of een beroepsakte.

We moeten ervoor waken dat het
Gerechtelijk Wetboek correct kan
worden toegepast, voor wat betreft
de termijnen, formaliteiten, certificering en handtekening, wat indien
een akte laattijdig zou zijn, enzovoorts. Maar ik ben het met u eens
dat dit een prioritair dossier is, dat
in het najaar volledig zal uitgewerkt
worden in de ICT – nota.
PP: U geeft zelf aan dat er na
Phenix een zekere rouwperiode is
ingetreden. Klopt het dat men
zeer ambitieus was? Dat men nu
terugvalt op een veel minder
ambitieus model, en dat men
daarom vreest dat de ICT – vernieuwingen niet zoveel zullen bijbrengen?
SDC: We zijn overgestapt van een
centralistisch top – down systeem –
zoals het Phenix – systeem – naar
een bottom – up verhaal, waarbij we
proberen de delen allemaal met
elkaar verbonden te krijgen, maar
dit door van onderuit naar boven op
te bouwen.
PP: Als ik u goed begrijp, moeten
we eerst bekijken hoe het gerechtelijk landschap eruit zal zien?
SDC: Inderdaad, het landschap
speelt een rol. Ons ICT – model
moet op de maat komen van het
nieuwe gerechtelijke landschap. Om
die pogingen efficiënt te implementeren, heb ik directeurs ICT op het
p. 11
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niveau van elk groter arrondissement nodig. Nu bestaat de magistratuur, met alle goede kwaliteiten
die we hen kunnen toemeten, niet
bij uitstek uit ICT – specialisten. U
kan ervan uitgaan dat de hervorming van het landschap in grote
mate mee gedicteerd is door een
management – noodzaak, niet louter voor de gebouwenproblematiek,
zoals ik die nu meemaak, of omwille
van het personeelsbeleid, maar ook
omwille van de ICT – problematiek.
Er is inderdaad een link tussen die
dossiers. Het management, het
betere beheer, is de centrale
opdracht, en de drie grote luiken
waar ik het over heb, zijn er essentieel om een beter management te
organiseren, voor wat betreft de
strafuitvoering, de gevangenissen,
de overbrenging van gevangenen –
dat gaat allemaal om infrastructuur
– management, en ICT vormt de
bedrading van dat hele systeem.

PP: Zijn er niet ook vragen van
privacy – bescherming, als u
teveel databanken van de Staat
gaat verbinden met elkaar?

PP: Is het dan ook de bedoeling
het probleem met betrekking tot
de toegang tot databanken voor
het beoordelen van het veiligheidsrisico bij het overbrengen
van gevangenen, dat nu is blootgelegd, op te lossen? (nvdr: PP
verwijst naar de bevrijding van
gevangenen uit het Justitiepaleis
begin augustus 2009).

SDC: Dat wordt voorzien. We gaan
niet in elke gevangenis een zittingszaal installeren. Ik denk wel dat er in
Vlaanderen, Brussel en Wallonië telkens een van de nieuwe gevangenissen moet uitgerust worden met een
zittingszaal waar je hoogrisico – processen kan organiseren. Dit zou niet
in, maar in de omgeving van de
gevangenis moeten gebeuren. Zeker
in Brussel is dat nodig. Een type
zaal waar we de raadkamer of KI,
maar ook videoconferenties kunnen
organiseren, zou dan weer in elke
gevangenis moeten komen. Let wel,
ik heb het nu over de toekomst. Op
dit ogenblik is dat nog niet mogelijk. We hebben een nieuw type
gevangenissen nodig. Niet enkel de
wijze waarop men daar leeft, of de
wijze waarop men helikopters buiten houdt, maar ook de wijze waarop men daar ontmoetingen kan
organiseren – we gaan naar een
nieuwe typologie van gevangenissen. Dit staat ook in de lastenboeken voor de vier nieuwe gevangenissen die we willen bouwen.

SDC: Daar geeft u inderdaad een
zeer mooi voorbeeld. Men heeft zich
gebaseerd op de databank van de
gevangenisadministratie. Daarin
vindt men onder meer de evaluatie
van het gedrag van de gevangene in
de gevangenis terug. Men heeft echter niet de databank van de politie
geraadpleegd, die alle informatie
bevat, welke feiten er zijn gepleegd
en zo. Wanneer men slechts een van
de twee databanken raadpleegt,
komt men niet tot correcte conclusies. De vraag is dus hoe je informatiestromen met elkaar kan linken.
Het Dutroux – verhaal komt
opnieuw een beetje naar boven.
Ook daar was toegang tot verspreide
informatie een probleem. Dat was
dramatisch.
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SDC: Uiteraard. Maar als de finaliteit gerechtvaardigd is moeten we
die toets doorstaan. Desnoods
moeten we dat wettelijk verankeren.
PP: Er zijn enorme bedragen in
Phenix geïnvesteerd. Is die investering nutteloos geweest?
SDC: Daar is inderdaad zeer veel
geld geïnvesteerd. Er is een procedure hangende waarin zeer zware
vorderingen – en quasi even zware
tegenvorderingen – werden geformuleerd.
PP: Nog met betrekking tot de
ontsnappingsproblemen: komen
er rechtbanken in de gevangenissen?

PP: Eveneens actueel, toch wat
ons betreft, is de problematiek

van de BJB - vergoedingen.
Naargelang het type van optreden
wordt een vast aantal punten per
prestatie toegekend aan advocaten die BJB – prestaties verrichten. Vervolgens wordt het budget
verdeeld over het aantal toegekende punten. De OVB vraagt nu
meer zekerheid met betrekking
tot de waarde van het punt. Wij
stellen in onze eigen praktijk vast
dat een gelijk vergoed type optreden, bijvoorbeeld een procedure
voor hetzelfde rechtscollege, zeer
complex en tijdrovend maar ook
zeer eenvoudig kan zijn. Een
tuchtzaak voor de Raad van State
kan zeer veel werk vergen, en
levert slechts evenveel punten op
als een procedure voor de Raad
van State in een andere materie
die op een kwartier kan afgehandeld worden. Is, als we dat probleem zouden wegwerken, niet
een budgetevenwichtige oplossing denkbaar die inhoudt dat
advocaten behoorlijk worden
betaald voor de prestaties die ze
werkelijk leveren? Daarnaast worden vergoedingen pas anderhalf
jaar nadat ze worden aangegeven, ook uitgekeerd. Dat lijkt ons
zeker voor jonge advocaten een
probleem.
SDC: Er is een protocol gesloten
met de OVB en de OBFG en de
zaken die u vermeldt – de discussies
over misbruik, ongelijkheid van
punten, maar ook over eventuele
fiscale voordelen verbonden aan
een latere betaling, zijn opgelijst en
worden besproken. Het budget voor
tweedelijnsbijstand is overigens
reeds enorm gestegen, en blijft ook
stijgen. Spijtig genoeg stijgt het
aantal punten dat moet worden vergoed nog veel meer, waardoor de
waarde per punt daalt. Voor 2009
heb ik me geëngageerd een bijkomend bedrag te vinden om de waarde van het punt enigszins te handhaven. Dat heb ik gedaan omdat ik
het waardeer dat de OVB en de
OBFG zich ook hebben geëngageerd
om samen te bekijken hoe we die
problemen structureel kunnen
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PP: Is het een optie staatsadvocaten aan te stellen?

Mr. Leo Van den hole, Mr. Dieter Van Tendeloo, Mr. Jelle Flo en minister Stefaan De Clerck
oplossen. Ik vind het namelijk verschrikkelijk dat de advocatuur elk
jaar opnieuw de minister van justitie onder druk moet komen zetten,
terwijl dat voor veel andere materies
niet zo loopt. Het is bijna een jaarlijks vrij te onderhandelen bedrag
geworden. Er moet dus een structuur komen. Er moet ook gezocht
worden naar bijkomende inkomsten
om de middelen mee te laten evolueren. De overheid kan de stijging
niet meer volgen.
PP: Denkt u aan het invoeren van
een remgeld?
SDC (aarzelt): Neen. In het protocol
is afgesproken dat de minister van
justitie met het oog op een structurele financiering een aantal nieuwe
pistes zal onderzoeken. We kijken
ook buiten de klassieke begroting.
We zouden kunnen denken aan een
rolrecht, een bijdrage die wordt
geheven op elk ingeleid dossier en
die bestemd is voor de rechtsbijstand. Langs de andere kant is er
ook een engagement vanuit de
advocatuur om het systeem kritisch
door te lichten met de bedoeling
een en ander beheersbaar te houden. De advocaten hebben er ook
belang bij dat de afrekening en het
toezicht op het systeem zo betrouwbaar als mogelijk zijn en dat de
middelen zo goed als mogelijk
besteed worden, en ook dat is
opgenomen in het engagement. We
zijn nu begonnen met die werkzaamheden en tegen het einde van
het jaar moeten we tot oplossingen
komen, zowel financieel als wat de
interne werking betreft, waarbij

zowel de overheid als de advocatuur zich goed voelen. Ik ben blij
dat we dat protocol hebben afgesloten en we zouden tot een gemeenschappelijke synthese moeten kunnen komen. Puur financieel is het
probleem echter nog niet van de
baan. We maken een moeilijke
begrotingsperiode door, en we
weten nu al dat zelfs met een normale indexering – ik geef dat nu als
voorbeeld van een groeivoet – het
budget niet toereikend zal zijn om
de stijging van het aantal punten op
te vangen.
PP: De stijging van het aantal
punten heeft wellicht minder te
maken met advocaten die actiever zouden zijn geworden als wel
met de wetgever die meer mensen toegang biedt tot het BJB –
systeem…
SDC: Ja, er zijn een aantal wetswijzigingen geweest. Dat is juist. Ik heb
gevraagd ook die zaken mee te evalueren. Zowel de vreemdelingenproblematiek, het jeugdrecht, als het
repetitief procederen, die vragen
worden gesteld. Ik weet dat de curves van het beschikbare budget en
het aantal punten verder uit elkaar
lopen. We moeten kijken hoe we dat
kunnen blijven financieren.
PP: De publieke opinie vraagt
waarschijnlijk dat u budgettair
eerst andere katten geselt…
SDC: Dat is zo. In tijden van schaarste is dat een moeilijk debat. We zullen moeten afwachten hoe het budget Justitie er volgend jaar uitziet.

SDC: We hebben dat bekeken, maar
voorlopig volgen we die pistes niet.
Op een bepaald ogenblik stel je
natuurlijk wel de vraag of in het
geval van de cumul van een groot
aantal punten in bepaalde gespecialiseerde materies niet naar een
andere wijze van full-time vergoeding voor de betrokken personen
kan gezocht worden… maar voorlopig volg ik die piste niet. Die piste
kan wel opnieuw op tafel komen.
Denk aan de problematiek van de
aanwezigheid van de advocaat bij
het eerste verhoor. Als je dag en
nacht advocaten moet beschikbaar
houden, komen natuurlijk de vragen: wie blijft wanneer beschikbaar? Hoeveel punten? Wie
betaalt? Maar laat ons duidelijk
zijn: ik ben voorlopig geen voorstander.
PP: Voorziet u ook maatregelen
om de procesdrang van de bevolking te matigen? We denken aan
alternatieve geschillenbeslechting
of een beperking van de mogelijkheid hoger beroep of cassatie in
te stellen.
SDC: We zitten vooreerst met de
problematiek van de rechtsplegingsvergoeding en de verhaalbaarheid van erelonen. Daar zijn wellicht
correcties nodig. Die problematiek
heeft daar onrechtstreeks mee te
maken. Er is kritiek dat de verminderde toegankelijkheid en de angst
om procedures in te leiden die zo
ontstaat, sociaal discriminerend is.
Dat gaat in de omgekeerde richting
van wat u zegt.
PP: Onze ervaring is net dat het
veeleer bedrijven en commerciële
cliënten zijn die de neiging hebben procedures te vermijden,
omwille van de lange duur, de
onzekere uitkomst en de hoge
kostprijs. Tijdens onze stage was
onze ervaring als BJB – advocaten
dan weer dat we een groot aantal
zaken kregen van cliënten wiens
p. 13
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vorderingen niet steeds de meest
gegronde waren…
SDC: U wijst daar terecht op. Daar
moet toch de advocaat zijn verantwoordelijkheid als eerste rechter
nemen. Ik moet wel zeggen dat ik
een fel voorstander ben van bemiddeling. Ik denk dat we een nieuwe
bemiddelingskamer moeten uitbouwen waar men zowel contractueel,
of vrijwillig, of vanuit de rechtbank
naar wordt verwezen, zonder dat dit
verplichtend zou zijn. Ik denk aan de
situatie waarin een rechter aanvoelt
dat bemiddeling mogelijk is.
PP: Is het betrachten van een minnelijke regeling niet eveneens een
eerste taak van de advocaat? Die
poging zou al ondernomen moeten zijn voor een procedure wordt
ingeleid. Een gerechtelijke procedure blijft een legitiem middel om
een geschil op te lossen. Zou het
niet efficiënter zijn de budgetten
voor die bemiddeling te spenderen aan bijvoorbeeld het inkorten
van de lengte van procedures?
SDC: We beschouwen die bemiddeling niet als een nieuw tussenstation in een reeds complex parcours
dat verplicht moet doorlopen worden en waar nieuwe vertraging kan
ontstaan. Het is eerder opgevat als
een bijkomende mogelijkheid. Ik
verwacht ook niet dat het alle problemen zal oplossen. Ik geloof wel
dat mensen steeds meer vatbaar
zijn voor bemiddeling – vanuit overwegingen van kostprijs, duur, complexiteit. Volgens mij kan dit het
nuttigst zijn in bijvoorbeeld jeugdzaken en familiezaken, of verzoening
bij misdrijven. Dit is iets wat ik verder wil onderzoeken. Wat de toegang tot het gerecht in het algemeen betreft, hoop ik ook dat de
landschapshervorming ons zal brengen tot een transparanter gerechtelijk systeem waarin aan alle hindernissen die voor de burger afstotend
of complicerend werken, wordt verholpen – de bevoegdheidsdiscussies, de langdurigheid, het gebrek
aan kwaliteit, de onleesbaarheid,
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enzovoorts. Ik wil tot een vereenvoudigde, professionele, dienstbare
structuur komen. Dat wil niet zeggen dat die daarom plots massaal
moet worden benut, maar ik wil wel
een structuur waarvan je kan verwachten dat die accuraat en snel
reageert. Een goed werkende justitie zal per definitie ook leiden tot
een uitzuivering van onterecht ingeleide procedures. Hoe slechter een
gerecht werkt, hoe eerder men de
neiging zal hebben het toch eens te
willen proberen, naar de rechter
stappen. Procedures worden soms
als een soort vluchtroute gebruikt.
Ik had deze middag een gesprek met
mijn Nederlandse collega. Daar
hebben ze dankzij de efficiëntie van
hun strafuitvoeringsbeleid op dit
ogenblik leegstand in hun gevangenissen. Er is minder criminaliteit,
omdat ze het beter aanpakken, maar
de straffen zijn ook korter, omdat ze
weten dat er toch correct wordt uitgevoerd. Er worden niet langer hoge
straffen uitgesproken omdat men
weet dat er toch slechts een deel
wordt uitgevoerd. Wij hebben te
kampen met een spiraal naar boven
– naar steeds hogere straffen. Zij
hebben een spiraal naar beneden.
Een goede organisatie leidt tot een
correctere toepassing van het instrument.
PP: Pleit u ervoor dat in de toekomst straffen van vier of zes
maand ook werkelijk zouden uitgevoerd worden?
SDC: Ik denk dat we daar grondig
over moeten nadenken, ja. De problematiek zit niet bij de straffen
boven drie jaar. Die worden in
beginsel uitgevoerd. Straffen tussen
nul en drie jaar worden gradueel uitgevoerd, maar straffen van minder
dan zes maand niet. Daarnaast heb
je ook nog de enkelband en zo.
Tussen nul en drie jaar heb je ook de
problematiek van de repercussie op
de voorlopige hechtenis. De onderzoeksrechter kan er soms voor kiezen iemand wat langer in voorhechtenis te laten zitten, omdat die dan
minstens dat al heeft gehad. Het

risico bestaat immers dat er niet
wordt uitgevoerd indien een straf
van minder dan drie jaar wordt uitgesproken. Daar zit een pervers multiplicatoreffect naar voorlopige
detentie of naar zwaardere straffen.
Die twee tandwielen draaien steeds
vlugger. Ik wil die nul tot drie jaar
beter organiseren, zodat men erop
kan vertrouwen dat er wordt uitgevoerd.
PP: Zou u aan de rechter de
mogelijkheid toekennen te beslissen dat een gedetineerde minimum een bepaalde periode in de
gevangenis zal moeten blijven?
SDC: Normaal moet de strafuitvoeringsrechtbank daar een oordeel
over uitspreken. Die heeft een andere finaliteit. Je vertrekt vanuit een
opgelegde straf en gaat ook op basis
van andere criteria dan schuld oordelen over de modaliteiten van uitvoering. Het wettelijk kader is er,
ook voor straffen van nul tot drie
jaar, maar wordt nog niet toegepast.
Dat is dus een keuze die we reeds
gemaakt hebben. De vraag is op
welke manier er eventueel op ministerieel initiatief een zekerheid van
uitvoering moet ingevoerd worden.
PP: Er zijn ook veel klachten over
de kwaliteit van de wetgeving – er
is teveel wetgeving, en ze is te
slordig opgesteld.
SDC: Dat is de realiteit. We leven in
een zeer complexe maatschappij
met een zeer complex wetgevend
arsenaal. Die veelheid aan wetgeving blijft noodzakelijk. Het grootste
probleem is het gebrek aan kwaliteit. De vraag is dus hoe je kwaliteit
garandeert. Spijtig genoeg zijn alle
inspanningen – en de Senaat heeft
veel inspanningen geleverd op het
vlak van wetsevaluatie – zonder
resultaat gebleven. Ik stel ook vast
dat steeds minder wetgeving
gemaakt wordt vanuit justitie, vanuit een omgeving waarin meer aandacht aan kwaliteit wordt besteed.
Justitie wordt gepluimd. Alle economisch recht, verzekeringsrecht,
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intellectuele eigendom, enzovoorts,
werd weggehaald uit het ministerie
van justitie. Vroeger werd gespecialiseerde materie met een juridische
sérieux behandeld. Nu is alles verspreid over verschillende departementen en is de legistieke zorg veel
minder.
PP: Zou het een oplossing zijn de
rol van de Afdeling Wetgeving van
de Raad van State te herbevestigen?
SDC: Het is vanzelfsprekend een
globale zorg. Ik geloofde eigenlijk
nogal in de Senaat. Die zou met een
globale kennis, die alle verslagen en
informatie omvat, ook vanuit de
rechtbanken, en met de mogelijkheid corrigerend te interveniëren op
wetgevend vlak, met een gespecialiseerde dienst het kruispunt kunnen
vormen tussen de wetgever, de academische wereld en de gerechtelijke
wereld, om van daaruit syntheses te
maken en ook output te leveren. Ik
vond dat een interessante piste. Het
is natuurlijk politiek allemaal niet
sexy. Toch zullen we het op een
bepaald ogenblik moeten doen. Dat
gezegd zijnde, wat ik geprobeerd
heb, en ook nu probeer, is bepaalde
materies via gecoördineerde wetgeving samen te brengen. Koen Geens
heeft in mijn opdracht het vennootschapsrecht zo aangepakt, en we
hebben ook het IPR al achter de rug.
Nu zijn we bezig met sociaal strafrecht. Dat wordt volledig herschreven. Ik zou ook graag het zekerhedenrecht hernemen. Los van het
grote bos, kunnen we dus reeds
bepaalde percelen onder handen
nemen. Academici kunnen de
opdracht krijgen coördinerend werk
te verrichten. In afwachting van de
droom, de illusie misschien, om via
de Senaat systematisch te kunnen
werken, kunnen we academici reeds
coördinerend werk laten verrichten,
en ik ben ook bereid steun en financiële omkadering te verlenen om
bepaalde submateries aan te pakken, zodanig dat de rechtspraktizijn,
maar ook de juridische consument,
toegang heeft tot leesbare teksten.

Er blijft natuurlijk een verschil tussen coördineren en moderniseren.
Het samenbrengen zonder wijzigingen aan zich, en het herschikken –
voor zekerheden bijvoorbeeld ook
het herschikken van de rangregeling. Je moet je ambitie daarin juist
formuleren. Neem nu het verhaal –
Franchimont. Ik heb de kleine
Franchimont erdoor gekregen in de
Dutroux – periode, de grote
Franchimont is geblokkeerd geraakt,
en nu worden we geconfronteerd
met de problematiek van de nietigheden. Dat raakt niet opgelost en
dat is frustrerend. Het is de kunst je
ambitie juist te formuleren, zodat je
zeker met resultaat bij de eindmeet
komt.
PP: U haalt het probleem van de
nietigheden aan. Ook dat ligt
gevoelig bij de publieke opinie.
SDC: Ik heb me ertoe geëngageerd
dat opnieuw rijp te maken voor
debat. Vraag is of we verder gaan
op het voorstel van Hugo
Vandenberghe, dat werd goedgekeurd in de Senaat maar geblokkeerd is in de Kamer, of we een
andere weg inslaan. Ik zal in het
najaar een initiatief moeten nemen.
Het vreemde is natuurlijk dat men
in principe nu al in de juridische
wereld voldoende mogelijkheden
heeft om zaken pragmatisch op te
lossen, en we toch botsen op uitspraken zoals we nu recent gezien
hebben – die beoordeling door de
KI dat iets onvoldoende was gemotiveerd. Dat is natuurlijk schandelijk. Je mag je wetgeving nog zo goed
als mogelijk maken, het blijft altijd
mensenwerk, en dus vol verrassingen. Dat is ook een les die je leert.
PP: Toch nog over de landschapshervormingen. Wat zijn de plannen voor Brussel?
SDC: Brussel blijft tussen haakjes
staan, omdat Brussel deel uitmaakt
van een breder debat. Ik heb vanuit
het oogmerk tot een beter management te komen, een aantal principes uitgewerkt die ik vertaal in een

Mr. Van den hole en Mr. Flo bereiden zich
middels een grondige studie van de
beschikbare vakliteratuur voor op het
interview met minister De Clerck
andere structuur voor het hele land.
Die zouden moeten toegepast worden in Brussel. Dat is evident. Ik heb
een voorstel uitgewerkt, maar men
heeft me gevraagd te wachten
omwille van het communautaire
aspect. Ik heb ook geen zin om mijn
globale hervorming te laten hypothekeren door een communautair
debat dat alles blokkeert. Mijn
methodologie is dat ik verder ga
met het globale landschap en de
principes die ik daar toegepast wil
zien. Met Brussel wordt dus even
gewacht. Misschien laat het communautaire debat nog marge om
ook over het gerechtelijk arrondissement Brussel te spreken. In elk geval
heeft Brussel er alle belang bij dat
die ambities ook daar hun plaats
kunnen vinden. Als er een arrondissement is waar het nodig is dat de
gebouwen goed zouden zijn, het
personeel goed wordt geleid, de ICT
beter georganiseerd, dat de aantrekkelijkheid voor magistraten om daar
p. 15
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benoemd te worden groeit, dan is
het wel Brussel.
PP: Men begrijpt niet waarom niet
wordt begonnen met Brussel.
Daar zijn de problemen het
grootst.
SDC: Mij niet gelaten. Maar ik moet
de keuze maken. Ofwel begin ik mijn
hervorming bij Brussel en worden
mijn vier banden communautair
gelost, ofwel blijf ik rijden met mijn
hervormingen, wetende dat ik op
een bepaald ogenblik mijn tank zal
moeten bijvullen met het Brusselse
probleem en dat dus voor de tweede
ronde zal zijn.
PP: En als de communautaire problemen niet worden opgelost?
SDC: Sowieso komt er een communautaire ronde. Dan komt Brussel
ook op tafel. BHV is deel van het
contract van deze regering. Dit bete-

Grondwettelijk
recht gevat
Didier Batselé,
Tony Mortier
& Martine Scarcez

2009
586 blz. • 95 €

Regentschapsstraat, 67 • 1000 Brussel
www.bruylant.be
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kent dat het gerechtelijke Brussel –
Halle – Vilvoorde deel zal moeten
uitmaken van de gesprekken. Daar
zijn modellen en redeneringen voor,
die, hopelijk mee gevoed door principes van management zoals ik ze
aanbreng, zullen leiden tot een
pragmatische oplossing die kan
meegenomen worden in mijn landschapshervorming.
PP: Men zou ook kunnen zeggen
dat het probleem, wat Brussel
betreft, niet communautair hoeft
te zijn en u slechts vertrekt vanuit
een bekommernis een en ander
beheersbaar te houden. Afgaand
op wat u zegt, is dat ook zo. De
redenering zou kunnen zijn dat u
de communautaire discussie niet
moeilijker wil maken door er nog
maar eens een Brussels probleem
aan toe te voegen.

stellen, en meende dat die buiten
het communautaire gehouden zouden kunnen worden, omdat er een
zekere logica in zit die voor iedereen
geldt. Maar dit is nu eenmaal de
Belgische realiteit. Zodra je uitspraken over Brussel doet, kom je
terecht in een communautair zeer
gevoelig gebied. De ambitie die
geldt voor Veurne, geldt natuurlijk a
fortiori voor Brussel. We moeten de
dynamiek en het ritme van de hervormingen zo gebruiken dat het op
een bepaald ogenblik evident wordt
dat die stappen ook in Brussel moeten gezet worden. Ik hoop hen op
die manier te overtuigen, maar dat
zal nog een tijdje duren.
PP: Waarvan akte. Hartelijk dank
voor dit gesprek.

SDC: Dat was mijn eerste methodiek. Ik had mijn hervormingsvoor-

Le droit de la publicité
3de uitgave
Bernard Mouffe

2009
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Koken met Tim Motheus

Tim Motheus schrijft (alweer) tot zijn volk ...

Tim Motheus

V

TM had het aan het begin
van de zomer al aangekondigd: “Filip en Mathilde
gooien de deuren van het paleis
wagenwijd open”. Als men de actualiteit van eind juli en begin augustus 2009 bekijkt ..., maar bon, dit is
een kookrubriek, geen rubriek over
helikopternetten, helikopterpalen,
en meer van dat fraais. Sta mij toe
deze totaal irrelevante passage te
besluiten met de gevleugelde woorden van de in Vlaanderen wereldberoemde filosoof, François Backeljau:
“In wa veur ne wèreld lèven wa na ?”
Dit alles gezegd zijnde, Waarde
Confraters, hoe was de vakantie ?
Hebben jullie genoten van de in de
waaiende wind wuivende palmbomen, van de ruisende en bruisende
golven van de zee, van de zonovergoten zand- en kiezelstranden die
de Middellandse Zee rijk is, van de
kabbelende beekjes in de Zwitserse
en Oostenrijkse bergen, ... ?
Ik stel voor dat we de vakantiesfeer
(net zoals de burgerlijke belangen in
een strafzaak) nog even aanhouden
met een zeer eenvoudig, maar daarom niet minder fantastisch lekker
recept.
Toen ik enkele jaren geleden op
Kreta was, vond ik op de spijskaart
van een taverne op de zeedijk in
Rethymno een gerechtje met de
welluidende naam “Creta Salad”. Ik
had er geen flauw benul van wat ik
mij daarbij moest voorstellen, dus
vroeg ik aan de uitbater van het restaurant (een Griek die zijn jeugd in
Antwerpen doorgebracht had en
mijn accent dus onmiddellijk herkende) wat een “Creta Salad” was.
Het recept bleek even eenvoudig als
geniaal te zijn.
Breek een Frans brood1 in stukken
en laat deze onder de gril goudbruin
roosteren. Nadat de geroosterde
stukken afgekoeld zijn, leg je ze in
een diep bord.

Neem per persoon een viertal verse
(en bij voorkeur gekoelde) tomaten.
Pel en ontvel de tomaten en rasp
het vruchtvlees2. Schep het vruchtvlees over de geroosterde stukken
Frans brood.

stukje fetakaas en met één of meerdere olijven.

Probeer het eens. Je zal zien dat dit
een ideaal gerechtje is voor een
warme, zonovergoten nazomerdag.

Besprenkel het geheel met een
beetje olijfolie.
Werk het geheel naar eigen smaak
en culinaire voorkeur af met een

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

TE HUUR
1060 BRUSSEL : appartement voor privé gebruik (geen kantoor)
60m2, 1 slaapkamer, salon, eetkamer, ingebouwde keuken,
groot terras, douchekamer, aparte w.c., parkeerplaats, kelder,
750,00 €/maand, geen gemeenschappelijke lasten, vrij 1/9/9

Voorzorgskas
voor advocaten

Gulden Vlieslaan 64 • 1060 Brussel
Tel. : 02 534 42 42

1 Moet je echt eens proberen als je in Frankrijk op reis bent. Bij een plaatselijke bakker een Frans brood (“un pain français”) bestellen ...
2 Voor de onhandige advocaten ... Euh, sorry, tautologie ... Voor de advocaten onder ons: enkel het vruchtvlees van de tomaten raspen, niet je vingers !
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Bestuur

Vlaams Pleitgenootschap 2009-2010
Voorzitter

Bestuurslid - Pleitwedstrijd - Vorming

Permanente vorming - Studiedag

Dieter Van Tendeloo

Charlotte Verhaeghe

Jachin Van Doninck

Waterloolaan 34,
1000 Brussel
Tel: 02 427 40 11
Fax: 02 424 31 49
voorzitter@vlaamspleitgenootschap.be
www.vlaamspleitgenootschap.be

Waterloosesteenweg 412 F
1050 Brussel
Tel : 02 344 18 45
Fax : 02 538 50 14
chverhaeghe@praxislaw.eu
www.praxislaw.eu

Loksumstraat 25,
1000 Brussel
Tel.: 02 533 52 10
Fax: 02 533 53 91
jachin.vandoninck@stibbe.com

Eerste Ondervoorzitter - Opening

Tamar van Colenberghe

John-John Ackaert

Louizalaan 283/21
1050 Brussel
Tel : 02 639 26 26
Fax : 02 639 26 27
ylemense@dch.eu

Terhulpsesteenweg 177/6,
1170 Brussel
Tel: 02 566 85 22
Fax: 02 566 85 01
tamar.vancolenberghe@nautadutilh.com

Louizalaan 221,
1050 Brussel
Tel.: 02 644 05 11
Fax: 02 646 38 47
john-john.ackaert@vow.be

Bestuurslid - Secretaris - Poelaertplein

Permanente vorming - Studiedag

Jelle Flo

Leo Van den hole

Filip Van Liempt

Verenigingstraat 28
1000 Brussel
Tel: 02 209 11 22
Fax: 02 209 11 20
poelaertplein@vlaamspleitgenootschap.be
www.ks4v.be

Terhulpsesteenweg 177/6,
1170 Brussel
Tel.: 02 566 84 80
Fax: 02 566 84 81
leo.vandenhole@nautadutilh.com

Keizerslaan 3
1000 Brussel
Tel.: 02 551 15 33
Fax: 02 533 15 41
f.vanliempt@liedekerke.com

Pro - Voorzitter

Bestuurslid - Permanente vorming - Cultuur

Penningmeester

Dirk Lambrecht

Michiel Verlinden

Bernard Mouton

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

Central Plaza - Loksumstraat 25,
1000 Brussel
Tel: 02 533 52 37
Fax: 02 533 53 81
michiel.verlinden@stibbe.com

Ninoofsesteenweg 643
1070 Brussel
Tel.: 02 412 01 65
Fax: 02 412 01 79
bmouton@racine.eu

Openingsredenaar 2009 - 2010

Cultuur

Vertegenwoordiger van de stagiairs

Benoît Allemeersch

Valerie Beckers

Francis Chaffart

Louizalaan 65 B 2
1050 Brussel
Tel : 02 533 59 57
Fax : 02 533 59 59
benoit.allemeersch@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com

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

Tervurenlaan 270,
1150 Brussel
Tel.: 02 285 01 00
Fax: 02 285 01 00
francis.chaffart@mvvp.be

Openingsredenaar 2010 - 2011
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Cultuur

Voorzitster van de JABkes

Hendrik Vuye

Caroline Naesens

Karen Peeters

Faculté de droit,
Rempart de la Vierge 5,
5000 Namur
hendrik.vuye@uhasselt.be

Louizalaan 149
1050 Brussel
Tel.: 02 639 39 11
Fax: 02 639 36 99
caroline.naesens@bakernet.com

Ninoofsesteenweg 643
1070 Brussel
Tel.: 02/412.01.77
Fax: 02/412.01.78
kpeeters@racine.eu

En voor uw ﬁnanciële zaken komt u best naar ons.
Voor uw formele of minder formele besprekingen
heeft u vast uw eigen adresjes. Maar voor uw
financiële zaken raden we u toch een ING Privalis
adviseur aan. Want hij is dé specialist in bankzaken
en verzekeringen op maat van juridische beroepen.

Geniet nog van uw kopje koffie en kom langs in één
van onze kantoren in de verschillende justitiepaleizen
of een ander ING-kantoor. Om een afspraak te maken
met één van onze ING Privalis adviseurs kunt u ook
terecht op privalis.be

www.privalis.be
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