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Tim-Motheus

het poelaertplein

Waarde Confraters,

Ik heb het genoegen u in naam van
het bestuur van het 122ste werkings-
jaar van het Vlaams Pleitgenoot-
schap een bijzonder boeiend, suc-
cesvol en bovenal gezond gerechte-
lijk jaar toe te wensen.

De start van het nieuwe gerechtelijk
jaar belooft zonder enige twijfel bij-
zonder boeiend te worden: met de
splitsing van het kiesarrondissement
Brussel-Halle-Vilvoorde (“BHV”)
werd ook de hervorming van het
gerechtelijk arrondissement BHV
door de “institutionele meerder-
heid” goedgekeurd. Het huidige
tweetalige parket wordt daarbij
gesplitst in een nieuw parket voor
Halle-Vilvoorde, met een eigen pro-
cureur maar ook met een aantal
functioneel tweetalige magistraten.
Het Brussels parket krijgt een
Nederlandstalige adjunct. De
Brusselse rechtbanken worden niet
gesplitst, maar ontdubbeld in
Nederlandstalige en Franstalige
rechtbanken. Verder wil de regering
het aantal gerechtelijke arrondisse-
menten verminderen van de huidige
zevenentwintig naar twaalf arrondis-
sementen, die samenvallen met de
tien provincies plus het Duitstalige
Eupen en het tweetalige Brussel. 

Over de eigenlijke implementatie
van deze hervormingen zal onge-
twijfeld nog veel inkt vloeien. Veel
belangrijker nog is dat deze hervor-
ming van justitie, en meer in het
bijzonder van het gerechtelijk
arrondissement BHV, niet kan wor-
den doorgevoerd zonder een objec-
tieve werklastmeting, niet alleen in
alle huidige parketten en auditora-
ten, maar ook in de rechtbanken
zelf. Over dat laatste lijkt niet
iedereen op dezelfde lijn te zitten,
hoewel zulks toch van cruciaal
belang is met het oog op een
goede en gelijkwaardige rechtsbe-
deling. Ook de leeftijdspiramide
binnen het openbaar ministerie
en binnen de magistratuur in het
algemeen is van die aard dat er in

de nabije toekomst tekorten drei-
gen te ontstaan. Het feit dat
Minister van Justitie Annemie
Turtelboom de werklastmeting
voor het te splitsen gerechtelijk
arrondissement BHV wil uitbeste-
den aan een externe partner, lijkt
ons alvast een stap in de goede
richting te zijn. 

Tenslotte heeft diezelfde Minister
van Justitie na jaren van plannen,
studies en geflopte projecten een
strategisch plan uitgewerkt om werk
te maken van de informatisering van
justitie. Tegen 2014 moeten via de
kruispuntbank “JustX” alle gegevens
over rechtszaken elektronisch verza-
meld en aan elkaar gekoppeld wor-
den. Ook deze hervorming zal niet
zonder slag of stoot verlopen, maar
zal de goede rechtsbedeling onge-
twijfeld op langere termijn eveneens
ten goede komen. 

U zal het wellicht met mij eens zijn
dat wij, als advocaten, een cruciale
rol hebben te spelen in deze hervor-
mingen aangezien advocaten een
uiterst belangrijke schakel zijn in de
implementatie en aanvaarding van
nieuw procedureregels en structu-
ren door de burger. Wij zullen onze
stem moeten laten horen, en ook
het Vlaams Pleitgenootschap wil
haar taak in deze ten harte nemen
door in het nieuwe werkingsjaar
deze thema’s aan te snijden in haar
gebruikelijke fora. 

Woord van de Voorzitter
John-John Ackaert
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het poelaertplein Woord van de Voorzitter

Vervolg van blz. 3

Het Vlaams Pleitgenootschap is op haar beurt méér dan
klaar voor het nieuwe werkingsjaar. Een nieuw en uitge-
breid bestuur staat klaar met een pak activiteiten op
maat van iedere confrater. 

Bijzondere aandacht is uitgegaan naar een boeiend pro-
gramma voor de permanente vorming en een aantrekke-
lijke studiedag. Ik herinner u dat in het kader van de per-
manente vorming (beter gekend als de «recyclagemidda-
gen») een uiterst voordelige abonnementsformule
bestaat. Het abonnement voor het geheel van de reeds
dertien vastgelegde recyclagemiddagen kost 200 Euro
voor leden en 300 Euro voor niet-leden. Het abonne-
ment is niet noodzakelijk persoonlijk en kan ook worden
besteld namens een kantoor. In dat geval kan het worden
gebruikt door meerdere personen binnen eenzelfde
advocatenkantoor. U vindt het programma van de recy-
clages en informatie over de abonnementsformule ver-
der in dit eerste nummer van het Poelaertplein. Zoals
voorgaande jaren zal de kostprijs voor een individuele
recyclage opnieuw 15 Euro bedragen voor stagiairs-
leden, 20 Euro voor leden en 30 Euro voor niet-leden.

De studiedag van het Vlaams Pleitgenootschap heeft zich
in de loop der jaren kunnen ontwikkelen als een echt kwa-
liteitslabel. Op 3 mei 2013 verwelkomen wij u graag op
een studiedag over de hervormingen in het landschap van
het economisch recht. Wij konden opnieuw uitmuntende
sprekers engageren voor deze studiedag die u één voor
één door de recente ontwikkelingen van het recht zullen
loodsen. Noteer deze studiedag alvast in uw agenda !

Naar goede traditie verzorgt het Vlaams
Pleitgenootschap de openingsactiviteiten van de balie

Brussel op 22 en 23 november 2012. Prof. Dr. Joeri
Vananroye houdt op donderdag 22 november de ope-
ningsrede. Op vrijdag volgt het traditionele banket in
Autoworld (Jubelpark). Ik hoop u op beide gelegenheden
talrijk te mogen begroeten.

Tenslotte zal het Vlaams Pleitgenootschap zich opnieuw
toeleggen op de organisatie van haar culturele activitei-
ten (zondagse brunch, concerten en tentoonstellingen,
wijnproeverijen, enz.), waarbij uiteraard ook de short-ski
en de cultuurreis niet mogen ontbreken. U vindt alvast
een overzicht van de activiteitenkalender verder in dit
nummer van het Poelaertplein.

Een nieuw gerechtelijk jaar start met de eedaflegging van
nieuwe beroepsgenoten. Ik verwelkom met veel genoe-
gen de nieuwe stagiairs en wens ze een boeiende en leer-
rijke 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 het ledenaantal verder uit te bouwen
met een aantal verfrissende nieuwigheden. Het bestuur
hoopt u spoedig op zijn activiteiten en studiedagen te
mogen begroeten.

John-John Ackaert
Voorzitter Vlaams Pleitgenootschap 2012-2013

voorzitter@vlaamspleitgenootschap.be
john-john.ackaert@quinz.be

- Advocaten-stagiairs: 30 euro
- Advocaten (minder dan 15 jaar balie): 60 euro
- Advocaten (vanaf 15 jaar balie): 70 euro
- Steunende leden (niet-advocaten jonger dan 35 jaar): 60 euro
- Steunende leden (niet-advocaten vanaf 35 jaar): 70 euro
- Ereleden (namen worden gepubliceerd in Het Poelaertplein): 85 euro

U kan dit bedrag storten op het rekeningnummer 630-0215139-52 met vermelding « lidgeld » en uw naam.

LIDGELDEN 2012-2013

Ereleden 2012-2013

Bertrand Asscherickx, Edgar Boydens, Harry Cailliau, Peter Callens, André De Becker, Philippe Declercq, 
Liliane Deldycke, August De Ridder, Luc De Ridder, Paul De Scheemaecker, Patrick Dillen, Joan Dubaere, 

Jean-Pierre Fierens, Huguette Geinger, Geert Glas, August Gooris, Joost Hendrix, Dirk Janssens, Frank Judo,
Fernand Keuleneer, Louis Lafili, Geert Leysen, Dirk Lambrecht, Dirk Lindemans, Eline Meesseman, Luc Panis,
Laura Parret, Stefaan Raes, Jean-Noël Renard, Danny Roelens, Paul Struyven, Piet Theuwissen, Jan Uyttersprot,

Karel Van Alsenoy, Hugo Van Eecke, Hans Van Ham, Frank Van Der Schueren, G. Van Hout-Koninckx, 
Willy Van Landuyt, Kathleen Vercraeye en Tim Vermeir
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De ING Privalis diensten zijn voorbehouden voor de vrije juridische beroepen.

ING België nv – Bank – Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – Btw: BE 0403.200.393 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789. 
Verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Verantwoordelijk uitgever: Inge Ampe – Sint-Michielswarande 60, 
B-1040 Brussel, België.

Maak een afspraak met één van onze  
ING Privalis adviseurs via ing.be/privalis
U bent op zoek naar een financiële partner 
voor uw beroeps activiteit? Vertrouw dan op 
de ING Privalis adviseurs. Want zij zijn als 
geen ander gespecialiseerd in bankdiensten 
en verzekeringen op maat van juridische 
beroepen. Kom gerust langs bij één van 

onze agentschappen in de verschillende 
justitiepaleizen of een ander ING-kantoor.  
Of maak rechtstreeks een afspraak met een 
ING Privalis adviseur via ing.be/privalis

ing.be/privalis

U heeft 

op een bank die 
gespecialiseerd is in 
juridische beroepen 

recht

705502 ING Privalis Droit gen 297x210 NL.indd   1 01/08/12   10:11
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• Maandag 3 september 2012 : Eedaflegging (Plechtige Zittingszaal, Hof van Beroep Justitiepaleis)

• Brunch: zondag 16 september 2012 om 11u00 (Halles des Tanneurs)
Naar jaarlijkse traditie zet het VPG het gerechtelijk jaar in met een heerlijke zondagse brunch. Ditmaal laten we ons ver-
wennen in de Halles des Tanneurs, een Art Nouveau gebouw in de Marollen, dicht bij de Zavel, alwaar een heerlijk
buffet ons opwacht en we vakantieverhalen kunnen uitwisselen. Bij mooi weer kunnen we zelfs buiten eten. Sfeer gega-
randeerd !

• Diner Stagemeester – Stagiair: woensdag 10 oktober 2012 om 20u00
Samen met de Jong Advocaten Brussel – Kring der Stagiairs (“JABkes”) organiseert het VPG het diner Stagemeester –
Stagiair, waarbij laatstgenoemden de kans krijgen om elkaar op informele wijze beter te leren kennen.

• Jef Neve en Dmitri Shostakovich: donderdag 11 oktober 2012 om 20u15 (Flagey)
Onze Belgische pianotrots Jef Neve brengt zijn nieuwe tweede pianoconcerto, naar eigen zeggen het resultaat van drie
jaar reizen, eindeloze uren in luchthavens en ontmoetingen met mensen uit de hele wereld. Bozar verwelkomt ons vanaf
19u met live muziek en (mits betaling) soul food. Om 19u30 is er een inleiding door Lies Steppe waarna om 20u15 het
concert aanvangt. Na het concert is er live muziek en mogelijkheid tot meet & greet met Jef Neve. 

• Constant Permeke: donderdag 25 oktober 2012 om 19u30 (Paleis voor Schone Kunsten)
Naar aanleiding van de zestigste verjaardag van de dood van Constant Permeke organiseert het Paleis voor Schone
Kunsten een veelbelovende Retrospectieve van de Belgische expressionistische kunstschilder en beeldhouwer
Constant Permeke. We bezoeken de overzichtstentoonstelling met gids. 

• Jacques Vermeire : vrijdag 16 november 2012 om 20u15 (Viage)
Na 17 jaar afwezigheid in de zalen heeft Jacques Vermeire meer dan stof genoeg voor een volledig nieuwe zaal show: 5
voor 12 ! 

• VPG Openingsactiviteiten: donderdag 22 november 2012 en vrijdag 23 november 2012 
Naar goede traditie verzorgt het Vlaams Pleitgenootschap de openingsactiviteiten van de balie Brussel op 22 en 23
november 2012. Prof. Dr. Joeri Vananroye houdt op donderdag 22 november de openingsrede. Op vrijdag 23 november
2012 volgt het traditionele banket in Autoworld (Jubelpark). Een jaarlijks hoogtepunt van het VPG én van de Brusselse
advocaten !

• “Missie”, door Bruno Vanden Broecke (tekst David Van Reybrouck): woensdag 19 december 2012 om 20u00
(KVS)
Bruno Vanden Broecke (ook wel bekend van het televisieprogramma "Het eiland") brengt al verschillende jaren met veel
succes de monoloog "Missie". Met niets in de handen en niets in de mouwen, kruipt Vanden Broecke in de huid van
een oude maar nog steeds vitale missionaris die terugblikt op zijn leven. Hij praat over eucharistie en over God, maar
ook over vastzitten in de modder, oorlogen, stinkende wondes en geweerlopen tegen uwe kop. David Van Reybrouck
(auteur van het alomgeprezen boek "Congo"), schreef deze pakkende monoloog op basis van tientallen interviews met
missionarissen uit Congo. 

• Short-ski “Les 2 Alpes”: donderdag 25 januari 2013 – zondag 27 januari 2013
Net zoals vorig jaar organiseert het VPG i.s.m. de JABkes haar jaarlijkse Short-ski. In Les 2 Alpes glijden we met onze
ski’s of snowboards over het dak van Europa. De supersnelle Jandri-Express brengt ons vanuit het dorp rechtstreeks
naar de voet van één van de mooiste en grootste gletsjers van Europa. Vanaf hier leiden verschillende sleepliften of de
skimetro u naar een fabuleuze hoogte van 3600 meter. Vier dagen ski en après-skiplezier gegarandeerd !

• En nog veel, veel meer…
Sportinitiaties, wijnproeverijen, champagnetastings, tentoonstellingen, opera’s, nieuwjaardrinks, paleisdisputen, pleit-
wedstrijden, ...

Hou zeker onze website (www.vpgbrussel.be) en uw “elektronisch postvak-in” in het oog. Wij houden u nauwgezet op
de hoogte van onze eerstvolgende activiteiten! 

Agenda
KALENDER CULTUREEL-SOCIALE ACTIVITEITEN 1e SEMESTER
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Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel ook in het gerechtelijk jaar

2012-2013 haar recyclagemiddagen, waarvoor gebruikelijk telkens twee juridische punten worden toegekend door de

OVB.

Deze middagen gaan telkens door van 12.00 uur tot 14.00 uur in de aula van het Ministerie van Justitie, Waterloolaan

115 te 1000 Brussel. Er worden bij de aankomst 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 niet-leden.

Ook bieden we opnieuw een abonnementsformule aan, die 200 euro kost voor leden en 300 euro voor niet-leden. Het

abonnement geeft toegang tot alle 15 recyclagemiddagen. Het abonnement is niet noodzakelijk persoonlijk en kan ook

worden besteld namens een kantoor. In dat geval kan het worden gebruikt door meerdere personen van eenzelfde cate-

gorie binnen eenzelfde advocatenkantoor. Een abonnement voor niet-leden kan uiteraard eveneens worden gebruikt

door een VPG-lid. Abonnementen kunnen worden besteld door betaling van het juiste bedrag op het rekeningnummer

630-0215139-52 met vermelding « abonnement recyclagemiddagen 2012-2013 ».

11/09/12 – E. DIRIX: ZEKERHEDEN

12/10/12 – T. VILLE: OVERHEIDSOPDRACHTEN

23/10/12 – JD LINDEMANS: IP

07/12/12 – H VAN BAVEL:  STRAF-EN STRAFPROCESRECHT

18/01/13 – T BAES: MARKTPRAKTIJKEN

08/02/13 – J-P FIERENS & E. VAN POUCKE: DISTRIBUTIE

26/02/13 – I. COOREMAN : ACTUALIA BOUWRECHT

08/03/13 – B. THEEUWES & S. TACK: ARBEIDSRECHT

29/03/13 – K. VAN HOVE: HANDELSHUUR

24/05/13 -  M WYCKAERT - VENNOOTSCHAPSRECHT 

04/06/13 – VAN LAERE – VERMOGENSPLANNING – De maatschap/met (kort) de gevolgen van de anti-misbruikbepa-

ling voor vermogensplanning

14/06/13 – B DE MOOR: ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN

21/06/13 – S. DE GEYTER – VENNOOTSCHAPSRECHT/AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT – bestuurdersaansprakelijkheid

(Kalender en onderwerpen onder alle voorbehoud)

RECYCLAGEMIDDAGEN
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Verslag van de secretaris
ooggeachte Vergadering,
Geachte Confraters,
Beste vrienden,

Het einde van het 121e werkingsjaar
van het Vlaams Pleitgenootschap
nadert met rasse schreden en ook
dit jaar zorgde het niet aflatend
enthousiasme van de bestuursleden
van onze vereniging ervoor dat onze
confraters opnieuw konden genie-
ten van een rijkelijk aanbod aan tal
van culturele, juridische en sportie-
ve activiteiten. Tijd dus om de
balans op te maken van het voorbije
jaar!

Het werkingsjaar werd op 11 sep-
tember 2011 geopend met een zon-
dagse brunch die georganiseerd
werd in het gezellige theehuis Tea &
Eat vlakbij het Stephanieplein. Deze
activiteit werd opnieuw goed
gesmaakt zodat het VPG hiervan een
jaarlijkse traditie heeft gemaakt.

Bij de officiële opening van het
gerechtelijk jaar begin september
2011 stond het VPG samen met de
JABkes paraat om alle nieuwe sta-
giairs aan de Brusselse balie met
succes te verwelkomen. Ook was het
VPG aanwezig op het diner dat tra-
ditiegetrouw in oktober door de
JABkes georganiseerd werd voor de
stagiairs samen met hun stage-
meesters, ook deze keer in Brasserie
Poelaert, in de schaduw van ons
Justitiepaleis.

Op 24 en 25 november 2011 vond de
belangrijkste activiteit van het wer-
kingsjaar plaats, zijnde de ope-
ningsactiviteit waar ook dit jaar een
aantal weken van intensieve voorbe-
reiding, stress en slaapgebrek voor
een aantal bestuursleden aan voor-
afgingen. Het VPG had het genoe-
gen om één van haar eigen
bestuursleden Jachin Van Doninck
als openingsredenaar te mogen
horen spreken over het onrechtma-
tig bewijs in civiele zaken.
Traditioneel werd de openingsrede

gevolgd door een repliek van onze
voorzitter Leo en vervolgens door
een toespraak van onze Stafhouder
Dirk Van Gerven. Voor deze ope-
ningsrede mochten wij ook dit jaar
rekenen op de gastvrijheid van het
Hof van Cassatie dat ons toeliet om
de aftrap van de openingsactivitei-
ten te organiseren in haar majestu-
euze Plechtige Zittingszaal. Nadien
werd de avond afgesloten met een
zeer geslaagde receptie op het bal-
kon voor de plechtige zittingszaal
van het Hof van Beroep. De ope-
ningsactiviteit werd de volgende
dag afgesloten met een banket en
dansfeest in het magnifieke en niet
te overtreffen kader van het
Brusselse Justitiepaleis, waarop het
VPG dit jaar een recordaantal gasten
van onze eigen balie en van talrijke
andere binnen- en buitenlandse
balies mocht verwelkomen.  

Het VPG heeft zich ook tijdens dit
werkingsjaar gekweten van haar taak
om haar confraters permanent juri-
disch te vormen en opnieuw diende
vastgesteld te worden dat de druk-
bijgewoonde maandelijkse recycla-
gemiddagen een schot in de roos
waren. Ook dit jaar werd er een
gevarieerde waaier aan juridische
topics aangeboden en ging de aan-
dacht onder meer uit naar actuele
ontwikkelingen inzake onrechtmati-
ge daad, het algemene huurrecht,
de handels – en industriële huur,
het zekerheidsrecht, arbitrage, het
Europees contractenrecht, het ICT-
recht, het verkeersrecht, het jeugd-
recht, het arbeidsrecht, het privacy-
recht en het vennootschapsrecht.
Verder was er ook een uiteenzetting
over de zin en onzin van de profes-
sionele vennootschap voor de advo-
caat. De leergierige confraters onder
ons kunnen alvast reikhalzend uit-
kijken naar nog drie recyclagemid-
dagen rond het thema van het straf-
recht en het echtscheidingsrecht
alsook een uiteenzetting met
betrekking tot het leeuwenbeding
die zullen plaatsvinden in de maand
juni.  

Op 4 mei 2012 organiseerde het VPG
ook een studiedag rond het thema
civiel procesrecht waar een uitgele-
zen schare professoren, magistraten
en advocaten uiteenlopende onder-
werpen fileerden zoals de toeganke-
lijkheid van rechtsmiddelen, de
rechtsplegingvergoeding, elektroni-
sche procesvoering, termijnen in
het beslagrecht, de invloed van
federalisering op justitie etc.
Het VPG ging dit werkingsjaar ook
de brandend actuele discussie
omtrent de splitsing van Brussel-
Halle-Vilvoorde niet uit de weg. Zo
werd op  7 november 2011 een
paleisdispuut georganiseerd in het
Justitiepaleis dat handelde over de
splitsing van het gerechtelijk arron-
dissement Brussel-Halle-Vilvoorde
en waar meer specifiek de staatsher-
vorming en de impact ervan op het
gerechtelijk arrondissement Brussel
en de werking van de Brusselse
balie werd bediscussiëerd. Het
resultaat was een geanimeerd en bij
wijlen verhit debat op het hoogste
niveau tussen de heren Luc
Hennart, voorzitter van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel,  senator Karl Vanlouwe,
senator en hoogleraar grondwette-
lijk recht Francis Delpérée, Edgar
Boydens, voorzitter van de Orde van
Vlaamse Balies en de aanwezige
magistraten.
Ook dit jaar was er in mei de tradi-
tionele VPG trip met als bestem-
ming het veelzijdige Riga. Naast het

H
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zeer warme welkom bij de Belgische
ambassadeur en de contacten met
de lokale Jonge Balie stond er
tevens een gezonde portie cultuur
en natuur op de agenda. Zo stonden
er twee fietstochten, eentje door
Riga en eentje door het landelijke
Sigulda en Turaida op het program-
ma waarbij de deelnemers in ware
Tom Boonen stijl dapper de steile
Letse hellingen trachtten te bedwin-
gen. De cultuurliefhebbers konden
zich dan weer volledig laten gaan op
de Museumnacht waarbij alle
musea in Riga gratis bezocht kon-
den worden.

Over cultuur gesproken....

Ook dit jaar wist onze dynamische
cultuurtandem alweer een indruk-
wekkend aanbod aan culturele acti-
viteiten uit de mouw te toveren en
was er opnieuw sprake van samen-
werking met de JABkes voor sommi-
ge activiteiten. De opkomst van de
cultuurliefhebbers was zeer groot
gelet op de talrijke inschrijvingen
die het cultuurteam ontving.  Zo
werden er bezoeken georganiseerd
aan tentoonstellingen, concerten,
stand-up comedy shows en dans –
en operavoorstellingen zoals het
concert van Raymond van het
Groenwoud en Kommil Foo, het
optreden van De Nieuwe Snaar, een
voorstelling van het
Philharmonisch orkest in samen-
werking met Marianne Faithfull, het
ballet “De Notenkraker” en de ope-
ravoorstelling “Cendrillon” in De
Munt. Tevens werd er een begeleid
bezoek aan de ateliers van de exclu-
sieve lederwarenfabrikant Delvaux
georganiseerd, een activiteit die
vooral door de dames zeer gesmaakt
werd. Tenslotte  zullen het VPG en
de Jabkes u op 9 juni doorheen het
Brusselse Justitiepaleis leiden waar-
bij tevens een blik zal kunnen wor-
den geworpen op de prachtige koe-
pel van het paleis.

Ook vond er dit jaar een diner met
onze vrienden van de CJBB plaats

met wie het VPG dit jaar een meer
dan perfecte relatie onderhield.

Verder dient ook melding gemaakt
te worden van de short-ski naar Les
Deux Alpes die op 23 januari 2012
plaatsvond.

Het VPG liet ook de levensgenieters
onder ons niet in de kou staan en
organiseerde zowel een whisk(e)y
als een zuiderse wijntasting die
door de deelnemers meer dan
gesmaakt kon worden. 

Laten we de pleitwedstrijd niet ver-
geten waar ook dit jaar enkele mon-
dige stagiairs het achterste van hun
tong konden laten zien tijdens de
vaak vurige pleidooien. Hier werd
als vervolg de Zuidelijke
Pleitwedstrijden te Breda aan
gebreid waar de Balie van Brussel
vertegenwoordigd werd door de
derde winnares van de VPG pleit-
wedstrijd. Tenslotte was onze balie
ook vertegenwoordigd op het
Vlaams Pleitjuweel dat in mei
plaatsvond te Turnhout.   

Ook werd er op geregelde tijdstip-
pen in dit werkingsjaar met onze
collega’s van de andere binnen- en
buitenlandse balies verbroederd. Zo
was het VPG vertegenwoordigd op
de plechtige openingszittingen van
de Balies van  Veurne, Brugge,
Hasselt, Leuven, Tongeren, Kortrijk,
Antwerpen, Gent, Oudenaarde,
Turnhout, Dendermonde, Charleroi,
Huy, Namen, Neufchateau, Mons,
Nijvel, Brussel – Frans, Breda,
Londen en Barcelona.  

U kon opnieuw genieten van de tal-
rijke interessante interviews, artike-
len over juridische actuele onder-
werpen en balieweetjes die versche-
nen in ons tweemaandelijks infor-
matieblad “Het Poelaertplein”. 

Waarde confraters, u merkt het, wij
hebben niet stilgezeten.

Vervolgens nog een speciaal woord-

je van dank voor Marleen, onze
secretaresse en tevens rots in de
branding op wie wij steeds kunnen
rekenen en die zich ook tijdens dit
werkingsjaar voor de volle honderd
procent heeft ingezet.

Confraters, het voltallige bestuur is
trots op wat we in het 121e wer-
kingsjaar van het Vlaams
Pleitgenootschap hebben kunnen
realiseren en wenst u allen uitdruk-
kelijk te bedanken voor uw massale
aanwezigheid op de VPG activteiten
en hoopt u nog vele jaren opnieuw
te mogen begroeten.

Tot slot wensen de leden van het
bestuur van dit werkingsjaar Tamar,
Caroline, Charlotte, Sofie, Vanessa,
Tineke, John-John, Bernard,  Jachin,
Kim, Yves en ikzelf onze voorzitter
Leo Van den hole te bedanken om
het 121e werkingsjaar van het
Vlaams Pleitgenootschap succesvol
te doen slagen.
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Verslag van de penningmeester
aarde leden van het
Vlaams Pleitgenootschap,
Waarde bestuursleden,

Waarde leden van de Orde,
Waarde Confraters,
Beste Marleen,

Iets minder dan een jaar geleden
werd ik door de Voorzitter en het
bestuur - als vreemde eend in de
bijt - gevraagd om de rol van pen-
ningmeester op te nemen. Als nieu-
weling dook  ik met goede moed in
– wat op het eerste zicht leek – de
diepten van het VPG-gebeuren. De
betrokkenheid van de penning-
meester bij de (financiële) organisa-
tie van de diverse activiteiten maak-
te dat ik al gauw het nodige inzicht
en enthousiasme verwierf om mijn
schouders mee onder de vereniging
te zetten. Nu, bijna een jaar later,
kan ik enkel beamen dat het behar-
tigen van de financiële belangen de
uitgelezen manier is om het reilen
en zeilen van het VPG te leren ken-
nen. 

Het is mij dan ook een genoegen
om u vandaag het financieel verslag
voor het werkingsjaar 2011- 2012 te
kunnen voorleggen.  

Uit de verslagen van mijn voorgan-
gers blijkt dat de financiële situatie
van de vereniging zich de voorbije
jaren in grote mate heeft versterkt.
Nadat er eerst werd gestreefd naar
het beperken van de uitgaven, werd
er de laatste jaren tevens meer werk
gemaakt van het genereren van
inkomsten. Deze aanpak werd ook
gevolgd in het voorbije werkings-
jaar, waar er werd geijverd naar 1)
het optimaliseren van de verschil-
lende inkomstenbronnen, 2) het
break even laten draaien van de
diverse activiteiten en 3) het waken
over de uitgavenpost voor de ope-
ningsactiviteit, waarbij op zoek
diende te worden gegaan naar spon-
sering om bijkomende ondersteu-
ning te bieden. 

Overlopen we enkele posten om af

te toetsen of al dan niet aan voor-
gaande doelstellingen werd tege-
moet gekomen.

1. Het VPG put vooreerst inkomsten
uit de bijdrage die zij vraagt van
haar leden. Het ledenaantal (505)
blijft nagenoeg hetzelfde als vorig
jaar (501). Er werd vanaf dit jaar
evenwel geopteerd de lidgelden te
verhogen, met uitzondering van de
lidgelden voor de stagiairs (30
EUR). Tableau advocaten met meer
en minder dan 15 jaar anciënniteit
betaalden respectievelijk 70 en 60
EUR lidgeld, de ereleden 85 EUR.
Deze wijziging bracht om en bij
2.000,00 EUR extra inkomsten op
ten opzichte van vorige jaar. 

Een opmerkelijke tendens in dit ver-
band blijkt dat jaar na jaar de sta-
giairs zich steeds meer geroepen
voelen om zich lid te maken van het
VPG. Van 96 stagiairs-leden in 2007-
2008 zijn we ondertussen opgeklom-
men naar 175 stagiairs-leden, terwijl
ten opzichte van vorig jaar voor de
leden-tableau advocaten met meer
dan 15 jaar anciënniteit een afname
dient vastgesteld te worden van 161
naar 145. De ereleden blijven al drie
jaar stagneren op 38, terwijl de
leden-tableau advocaten met min-
der dan 15 jaar anciënniteit lichtjes
stijgen naar 147. 

Naast de lidgelden vormen de dit
jaar bijzonder succesvolle recycla-
gemiddagen en de studiedag een
tweede belangrijke bron van inkom-
sten. De 16 recyclagemiddagen heb-
ben, samen met de abonnementen
voor de recyclages, geleid tot een
inkomen van 22.143,32 EUR, wat
meer dan een verdubbeling is ten
opzichte van vorig jaar. Daarnaast
genereerde de studiedag een winst
van 16.259,54 EUR. 

Bovendien kan het VPG ook nog
steeds rekenen op de jaarlijkse
dotatie van de Orde voor een bedrag
van 25.000,00 EUR, en de sponse-
ring van ING voor een bedrag van
5.000,00 EUR. Daarnaast geniet het

VPG de erkenning van culturele ver-
eniging, wat haar net zoals vorig jaar
een subsidie van om en bij 1.000,00
EUR opleverde vanwege de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.

Gelet op het voorgaande kan beslo-
ten worden dat het financiële beleid
zijn vruchten zeker heeft afgewor-
pen.

2. Voormelde inkomsten laten ons
toe de werking van onze vereniging
te garanderen, hetgeen ons bij een
korte bespreking van de belangrijk-
ste uitgavenposten brengt. 

Naast onze Algemene werkingskos-
ten, die gedurende de voorgaande
jaren gestabiliseerd zijn en momen-
teel  rond de 5.350,00 EUR circule-
ren, kunnen wij ook steunen op een
secretariaat waarvan de personeels-
kost 17.849,85 EUR bedraagt.   

Verder werd er dit jaar meer geïn-
vesteerd in de uitgave van ons
ledenblad, het Poelaertplein, waar-
van de kostprijs oploopt tot
13.358,27 EUR. 

Zoals andere jaren vertegenwoor-
digde het VPG eveneens de
Nederlandstalige Balie te Brussel
op de openingsactiviteiten van de
andere balies in het binnen – en
buitenland, wat in een kost van
4.004,00 EUR resulteerde. 

Naast het verzorgen van vormings-

W
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momenten, het bijzonder actuele
debat rond de Splitsing van het
gerechtelijk arrondissement
Brussel-Halle-Vilvoorde en de pleit-
wedstrijd, heeft het VPG dit jaar uit-
eenlopende activiteiten georgani-
seerd: van klassiek (opera, ballet en
het Brussels Philharmonic), naar ‘de
Nieuwe Snaar’, over degustaties van
wijn en whisky naar een bedrijfsbe-
zoek bij het befaamde Delvaux-huis.
Voorgaande activiteiten werden
afwisselend afgesloten met een klei-
ne winst dan weer een klein verlies.
Voor de geslaagde Shortski (Les
Deux Alpes) en City-trip (Riga) dien-
de het VPG toch wat bij te schieten,
waardoor we de (culturele) activitei-
ten globaal afsluiten met een verlies
van 1.659,57 EUR. Doch dit verlies
wordt enigszins gecompenseerd
door de subsidies die het VPG ont-
vangt van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (1.000,00
EUR). 

Onze grootste uitgavenpost is en
blijft de organisatie van onze ope-
ningsactiviteit. Naast de openings-
zitting waarbij de redenaar ons ver-
wende met een juridisch verfijnde
uiteenzetting over ‘Onrechtmatig
bewijs in civiele zaken – Willen wij
de waarheid?’, hebben we dit jaar de
kans gekregen om het galadiner en
dansfeest te laten doorgaan in het
Brusselse Justitiepaleis. De inspan-
ningen, zowel fysiek als financieel,
hebben samen met de unieke loca-
tie bijgedragen tot een onvergetelijk
evenement. Tegenover de inkom-
sten uit de bijdrage van de aanwezi-
gen, zijnde 105.871,60 EUR plaatsen
we een totaal bedrag van 138.601,66
EUR aan uitgaven. De hoge kosten
zijn te wijten aan verschillende deel-
kosten die onmisbaar zijn bij de
organisatie van dergelijk evene-
ment: drukken en versturen van uit-
nodigingen, licht, geluid, en vooral
de traiteur die de grootste deeluit-
gave vertegenwoordigt (maar zon-
der twijfel zijn prijs meer dan waard
is). De openingsactiviteit resulteer-
de dan ook in een uiteindelijk ver-

lies van 32.730,06 EUR. Buiten de
sponsering van ING (5.000,00 EUR)
werd er dit jaar geen bijkomende
sponsering aangetrokken, hoewel
dit  de financiële last wat draaglijker
zou kunnen maken. Ik sluit mij dan
ook aan bij het standpunt van de
vorige penningmeester dat er zeker
voor de openingsactiviteit naar een
bijkomende sponsering dient uitge-
keken te worden.

3. Sta mij toe om nog enkele vrijblij-
vende aandachtspunten op te wer-
pen voor het bestuur van volgend
jaar. 

Ondanks een stijging van de leden
doorheen de jaren (van 380 in het
werkingsjaar 2007-2008 naar 505 in
huidig werkingsjaar) dien ik jammer
genoeg vast te stellen dat slechts
een kleine 19% van de 2.710 advoca-
ten bij de Nederlandse Orde bij de
Balie Brussel (ref. 1 december 2011),
zich geroepen voelt om zich aan te
sluiten bij het VPG. De vraag die we
ons dan ook kunnen stellen is hoe
we meer confraters kunnen berei-
ken/motiveren om mee te stappen
in onze vereniging en deel te nemen
aan onze activiteiten?

Tevens kan ik mij niet van de indruk
ontdoen dat – ondanks de kwalita-
tief hoogstaande inhoud van ons
ledenblad – ‘het Poelaertplein’
(opnieuw) slechts een beperkt deel
van onze leden aanspreekt, terwijl
dit toch een aanzienlijke kostenpost
uitmaakt. Ook op dit punt kan over-
wogen worden om naar meer spon-
sering te streven. In tijden van
‘mobile lifestyle’ dient het VPG mijn
inziens meer gebruik te maken van
het internet en de sociale media in
het bijzonder, die een goedkoper en
misschien zelfs meer efficiënt (bij-
komend) middel kunnen zijn om
onze doelgroep te bereiken.

Hoewel de  permanente vorming
een must blijft binnen onze
beroepsuitoefening, dien ik vast te
stellen dat de overvloed aan recycla-

ges de organisatie van onze culture-
le-activiteiten evenwel naar de ach-
tergrond heeft gedreven. Het lijkt
mij dan ook opportuun om in het
volgende werkingsjaar te streven
naar een gezond evenwicht tussen
‘work’ en ‘pleasure’.

4. Bij wijze van afsluiting wens ik in
de eerste plaats de Voorzitter te
bedanken voor het vertrouwen dat
hij het afgelopen jaar in mij heeft
gesteld, en misschien nog het
meest voor  zijn initiatief om mij in
het VPG-bestuur op te nemen. Mijn
medebestuursleden dank ik van
harte voor de prettige samenwer-
king, alsook voor de openheid en
warmte waarmee ik het voorbije jaar
in het hele VPG gebeuren werd
betrokken. Last but not least, dank
ik u allen voor de aandacht waarmee
u dit financiële nieuws ongetwijfeld
zal lezen.
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Reisverslag city trip Riga
a een geslaagd bezoek
aan Berlijn vorig jaar,
richtte het Vlaams

Pleitgenootschap andermaal haar
blik naar het oosten voor de jaarlijk-
se city trip. De statige art nouveau
stad en culturele hot spot Riga
vormde dit jaar het decor voor een
gezellig vierdaags samenzijn. Een
werkvrij, zorgeloos en veelal zon-
overgoten intermezzo waarin oude
vriendschapsbanden werden aange-
haald en nieuwe gesmeed, conclu-
sietermijnen stilstonden en een
“blackberry” enkel iets was wat je
kon drinken met een rietje.

Was het nu Estland, Letland of
Litouwen?

Bovenstaande vraag moet zowat de
meest gestelde zijn door citytrippers
die zich voor het eerst naar een
bestemming in de Baltische staten
begeven. Drie belendende landjes,
elk slechts een voortuin groot, waar-
van door de Belgische buitenwacht
niet zoveel geweten is, behalve dat
ze ons land ongetwijfeld al meer-
maals van een zekere
Eurovisieoverwinning hebben
gehouden. Maar voor de goede
orde: Riga is de enige echte hoofd-
stad van Letland. Een stad van
700.000 inwoners op een totaal van
ca. 2 miljoen Letten. Die elementai-
re vraag kunnen we gelukkig al
beantwoorden wanneer onze blad-
groene Airbus van Baltic Air neer-
strijkt op de nationale luchthaven.
Aan boord een gezelschap van 20
Brusselse confraters en aanverwan-
ten. Hierbij een aantal vertrouwde
gezichten, ook enkele nieuwe, en
allen zonder uitzondering goedge-

luimd en nieuwsgierig om te ont-
dekken welke onbekende schatten
er op dit zolderkamertje van Europa
te vinden zijn. Onze eerste busrit
vanuit de luchthaven maakt ons
meteen duidelijk dat Letland geen
land van freeriders is. Op een traject
van 10 kilometer krijgen we maar
liefst tweemaal ticketcontrole. Het
groepsticket blijkt niet naar de zin
van de plaatselijke controleurs,
maar zij zijn niet opgewassen tegen
de geïmproviseerde en ontwape-
nende pleidooien van Brussels’ finest.
Even later bereiken we het centrum
van de stad, waar een gegidste
rondleiding wacht. 

Tussen art nouveau…

Tot spijt van wie het benijdt kan
Riga moeiteloos met Brussel wedij-
veren om de titel van hoofdstad van
de art nouveau. De stad beschikt
over enkele prachtige wijken, die
veel meer dan in Brussel nog een
harmonieus geheel vormen.
Magnifieke herenhuizen staan er zij
aan zij met enkele minder fortuinlij-
ke exemplaren die nog wachten op
een hopelijk spoedige renovatie. In
het begin van de 20ste eeuw liet de
rijke, vaak Duitse upper class van Riga
in snel tempo deze kleine stadspa-
leizen bouwen. De snelheid van

bouwen liet zich ook voelen in de
afwerking, waarbij gevels als
mecanoblokken in elkaar werden
gepast. Met enig chauvinisme
mogen we toch besluiten dat de
Brusselse art nouveau-stijl wat rij-
kelijker en verfijnder is. Maatwerk
versus confectie. Voor het overige is
de stad in haar geheel bijzonder
aangenaam. Rond de middeleeuwse
binnenstad lopen brede lanen, afge-
wisseld met veel groene ruimten.
We spotten amper files en alles ligt
binnen wandelafstand. De regen kan
niet verhinderen dat we ons meteen
gecharmeerd weten. 

…en monde diplomatique

Naar jaarlijkse traditie staat er die

N
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avond ook een officiële ontmoeting
op het programma. Uitgeregend
worden we zeer gastvrij ontvangen
door de Belgische ambassadeur, de
heer Frank Arnauts, en zijn echtge-
note. Het Belgisch contingent in
Letland is vrij beperkt (enkele hon-
derden landgenoten), maar de com-
merciële belangen zijn aanzienlijk
en nemen gestaag toe. Daarnaast
hebben ook Chinese investeerders
de Baltische staten ontdekt en
gebruiken deze in toenemende mate
als lokale “hub” naar de rest van
Europa. Ook enkele confraters van
de jonge balie van Riga maken hun
opwachting en heten ons van harte
welkom. Fris Belgisch en Lets bier
doet de rest om de ontmoeting in
een opperbeste sfeer te laten verlo-
pen. 

Let’s roll!

De volgende ochtend staat een
sportieve gegidste fietstocht op het
programma, voornamelijk doorheen
de buitenwijken van Riga. We krij-
gen hier een ander beeld van de
stad en zien eenvoudige, vaak wat
uitgeleefde huizen in sobere kleu-
ren. Dit geeft nog een indruk van het
Riga van 20 jaar geleden. Niet dat de
tijd er stille is blijven staan, maar de
klok tikt er toch merkbaar trager.
Even verderop draaien we het bos in
en bereiken we een exclusieve bui-

tenwijk van de stad. Grote villa’s
staan her en der verspreid, omgeven
door bossen. Op de terugweg passe-
ren we langs het nationale ijshoc-
keystadion, een van de populairste
sporten van het land. In de verte ver-
schijnen drie impressionante nieu-
we woontorens met peperdure
appartementen. De bouw ervan lag
een tijd stil door de bankencrisis,
die ook in Letland zwaar huishield,
maar de recente afwerking laat uit-
schijnen dat het land een snelle
doorstart heeft gemaakt.

Geert De Peyper
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Reisverslag city trip Riga

Op grootmoeders wijze

Geen city trip is volledig zonder ook
eens te proeven van de plaatselijke
plat préféré. De moderne Letse keuken
lijkt erg op de onze, maar die avond
staat er een traditionele Letse maal-
tijd op het menu. De verwachtingen
zijn hooggespannen. Als hoofdge-
recht worden zwarte pensen en spek
geserveerd, met kolen, uien en aard-
appelen, naast nog enkele ingre-
diënten die wat moeilijker thuis te
brengen vallen. Als dessert volgt tot
slot een soort roggebrood geser-
veerd met room. Gegiechel stijgt op,
het zweet breekt ons uit.
Toegegeven, het is een beetje vech-
ten. De wereld mag dan nog niet
klaar zijn voor de traditionele Letse
keuken, voor de nodige hilariteit
zorgt ze gelukkig wel. 

Alle dagen vrijdag

“Riga, where it’s Friday night 365
days a year!” Zo luidde het veelbelo-
vende opschrift van een t-shirt in de
lokale souvenirwinkel. En dat was
niet gelogen. De party scene van de
stad is welbekend en aangezien we
reizen om te leren mag ook een
klein stapje in het nachtleven niet
ontbreken. Enkele bereidwillige

confraters van de jonge balie van
Riga nemen ons op sleeptouw naar
de uitgaansbuurt. Het is vrijdag-
avond en het jonge volkje trekt in
dichte drommen naar een van de
vele clubs en cafés, met voor elk wat
wils. We staan erbij, kijken ernaar en
geven het beste van onszelf, maar
moeten in deze biotoop toch onze
meerdere erkennen in de schare
Britten op vrijgezellenweekend, die
feesten alsof de wereld morgen zal
vergaan.  Na enkele uren tellen we
de hoofden en stellen gelukkig vast

dat er nog niemand missing in action
is. Een goed moment om de aftocht
te blazen richting hotel. 

Met de mountainbike door Klein-
Zwitserland

Na het feestgedruis van de vorige
avond laten we Riga even achter ons
en nemen we de bus naar Sigulda.
Deze pittoreske, historische stad en
regio op 2 uur rijden van de hoofd-
stad, is gelegen aan de rand van een
van ‘s lands grootste nationale par-
ken, en wordt toepasselijk ook wel
eens Klein-Zwitserland genoemd.
De fietstocht van de dag ervoor
bleek slechts een opwarmertje voor
een stevige mountainbiketocht die
ons vandaag te wachten staat.
Vanop een uitzichtspunt hebben we
een panoramisch zicht over de
omliggende omgeving en die is zon-
der meer adembenemend mooi.
Groene valleien liggen voor ons uit-
gestrekt, zover het oog reikt. Op de
heuvelruggen staan verschillende
kastelen en landhuizen, als getuigen
van de rijke geschiedenis van deze
streek. Als onvervalste Flandriens
trekken we ons op gang en slingeren
we onder leiding van een lokale gids
gedurende enkele uren bergop-
bergaf door de groene omgeving.
Voor de sentimentele zielen houden
we halt aan de Gutmanis grot, de
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grootste van de Baltische staten.
Hier werd volgens de overlevering in
1620 een negentienjarig meisje –
door de lokale bevolking affectief de
Roos van Turaida genoemd - op tra-
gische wijze in de val gelokt en ver-
moord door een jaloerse Poolse
officier, nadat zij verliefd was gewor-
den op een tuinman van een nabij-
gelegen vesting. We pinken een
traan weg, slaan nog een mug van
ons af en zetten onze weg weer ver-
der. Na een laatste krachtinspan-
ning hangen we de fiets aan de haak
en sporen per trein terug naar Riga,
waar ’s avonds de jaarlijkse muse-
umnacht op het programma staat.

Bezetting als erfgoed

Het nationale museum van bezet-
ting moet zonder twijfel een van de
merkwaardigste musea van Riga
zijn. Vanaf 1940 tot 1991 werd
Letland achtereenvolgens bezet
door Nazi-Duitsland en de Sovjets.
Deze decennialange overheersing
heeft zijn stempel gedrukt en is ook
vandaag nog steeds merkbaar. De
ontberingen van de Tweede
Wereldoorlog kostten het land
ongeveer één derde van zijn bevol-
king. Zoals ook in andere satelliet-
staten het geval was, maakten de
Sovjets op strategische wijze
gebruik van de ontvolking en het
dramatische verlies aan intelligent-
sia om het land op verregaande
wijze te Russificeren. Als direct
gevolg hiervan bestaat de bevolking
vandaag naar schatting voor ca. 30
% uit etnische Russen, met regelma-
tig de nodige communautaire span-
ningen tot gevolg. Voorwaar geen
onderwerp om vrolijk van te worden,
maar in het museum zelf is het over
de koppen lopen en hangt er een
uitgelaten sfeer. Mensen in uit-
gaanskledij en klaar om over enkele
ogenblikken de nacht in te duiken,
lopen doorheen een replica van een
benepen houten slaapvertrek voor
politieke gevangenen. Ze wandelen
opgeruimd doorheen een van de
zwartste bladzijden van hun
geschiedenis, met een oog op hun

flitsende i-phone die onophoudelijk
berichtjes spuwt. Het biedt in één
blik het beeld van een jonge genera-
tie die zich nog sterk bewust is van
haar erfenis, maar het verleden ook
heeft losgelaten en aan een nieuw
hoofdstuk schrijft. Misschien is dit
na 3 dagen wel de voornaamste
vaststelling: dit is een volk-met-een-
missie, gehaast om zichzelf opnieuw
uit te vinden. En in dat opzicht is dit
museum ook een eerbetoon aan de
vrije, mercantiele geest van de
Letten, die zich nooit heeft laten
knechten. 

De bal(t) is rond

Na 3 dolle dagen bestaan de laatste
uren in Riga vooral uit dolce far niente.
Enkelen maken nog een boottocht
over de Dvina, de rivier waarlangs
de stad gelegen is, ontdekken de
nabijgelegen kustlijn van Jurmala of
brengen een bezoekje aan de
indrukwekkende centrale markt.
Anderen snuiven de sfeer op van de
jaarlijkse marathon van Riga, die de
binnenstad heeft ingepalmd. We
doen een laatste terrasje en laten
met spijt in het hart de stad achter
ons, een geweldige ervaring rijker.  
Last but not least telt Mr Tamar Van
Colenberghe, onze onvermoeibare

reisleidster, vlak voor het inchecken
nog een laatste maal haar Brusselse
schaapjes, en ze ziet dat het goed
is… 
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Het Aanvullend Pensioen 
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Woord van de JABkes
eachte confraters,

Als nieuw verkozen verte-
genwoordiger van de stagiairs en
voorzitter van de VZW Jong
Advocaten Brussel, Kring Der
Stagiairs (JABkes) is het een genoe-
gen de leden van de balie, en in het
bijzonder de stagiairs, te mogen
begroeten. 

In dit welkomstwoord wil ik me dan
ook speciaal richten tot de nieuwe
stagiairs en even stilstaan bij de for-
maliteiten na de eedaflegging, de
beroepsopleiding op zich en de
medewerking te verlenen aan het
Bureau voor Juridische Bijstand
(BJB).1

In tegenstelling tot wat men zou ver-
wachten, is men met een stagecon-
tract op zak en de eedaflegging ach-
ter de rug, nog steeds geen advo-
caat-stagiair. Men dient zich name-
lijk eerst nog in te schrijven op de
lijst van de stagiairs. Enkele dagen
na de eedaflegging kan de kandi-
daat-stagiair hiertoe zijn/haar diplo-
ma, waarop nu de eedaflegging is
vermeld, opnieuw afhalen op de
burgerlijke griffie van het Hof van
Beroep. Dit diploma moet vervol-
gens samen met nog een aantal
andere documenten worden neerge-
legd op het secretariaat
(BJB)/Stageschool2 met het oog op
de inschrijving op de lijst van sta-
giairs.3

Binnen 14 dagen vanaf de bekend-
making ad valvas van de aanvragen
tot opname op de lijst van de sta-
giairs, kan elke advocaat die bezwa-
ren heeft tegen een inschrijving,
deze meedelen aan de Stafhouder.
Bezwaren kunnen bijvoorbeeld
betrekking hebben op de persoon
van de kandidaat-stagiair zelf of op

activiteiten die hij/zij uitoefent en
die onverenigbaar zijn met het
beroep van advocaat. 
Deze periode van 14 dagen heeft
belangrijke praktische consequen-
ties. Tijdens deze periode wordt
men nog als kandidaat-stagiair
beschouwd en is het dragen van een
toga verboden: de kandidaat-sta-
giair mag nog niet als advocaat
optreden voor cliënten en mag geen
zaken pleiten. Eens deze periode
voorbij is en men ingeschreven is op
de lijst van de stagiairs, is men pas
volwaardig advocaat-stagiair, met
alle rechten en plichten daaraan
verbonden. Zo geniet men vanaf de
inschrijving op de lijst van de sta-
giairs van een aansprakelijkheids-
verzekering en is men automatisch
aangesloten bij de Onderlinge
Ziekenkas (Prevoca document).

Eens ingeschreven op de lijst van
stagiairs, moet de advocaat-stagiair
tijdens zijn/haar eerste jaar stage de
beroepsopleiding volgen die door
de Orde van Vlaamse Balies in
samenwerking met de 7 Vlaamse
stagescholen wordt georganiseerd.
De beroepsopleiding wordt afge-
rond met examens teneinde het
B.U.B.A. of bekwaamheidsattest tot
het uitoefenen van het beroep van
advocaat te behalen.
De beroepsopleiding bestaat ener-
zijds uit het volgen van 4 algemeen
verplichte vakken die in elke stage-
school op basis van eenzelfde cur-
sus worden aangeboden, nl. deon-
tologie, communicatievaardigheden
(pleidooi – contact met de cliënt –
bemiddeling – onderhandelings-
technieken), burgerlijk procesrecht
en strafprocesrecht en, anderzijds,
uit het volgen van bepaalde speci-
fiek verplichte vakken, nl. vakken die
een bepaalde balie dermate nood-
zakelijk acht dat zij ze ook verplicht

wenst te stellen voor haar stagiairs.
De Raad van de Nederlandse Orde
van Advocaten bij de Balie te
Brussel (NOAB) besliste zo om de
informatiesessie betreffende het
BJB verplicht te maken voor alle sta-
giairs aan onze balie, evenals het
vak vreemdelingenrecht. Uw aanwe-
zigheid in de lessen is verplicht4,
dus breng best ook tijdig uw stage-
meester op de hoogte van het feit
dat u gedurende deze periode niet
of minder beschikbaar zal zijn.

Elke advocaat-stagiair is ook ver-
plicht deel te nemen aan de koste-
loze juridische bijstand voor min-
vermogenden georganiseerd door
het BJB. Net omdat de behandeling
van “Pro Deo-dossiers” een onder-
deel uitmaakt van de opleiding ter
voorbereiding van de inschrijving op
het tableau, heeft iedere advocaat-
stagiair de deontologische verplich-
ting de toevertrouwde Pro Deo-dos-
siers persoonlijk te behandelen.5

Ik wil hier ook kort de nieuwe Salduz
stageverplichting adresseren die
vorig gerechtelijk jaar ingevoerd
werd voor de tweede- en derde-jaar
stagiairs. De stagiairs treden hier op

G
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1 Zie ook het “Vademecum voor de stagiairs 2012-2013”.
2 Regentschapsstraat 63, 1000 Brussel (verdieping -1).
3 De documenten die men samen met het diploma dient neer te leggen op het secretateriaat van het BJB/Stageschool zijn, een bewijs van goed gedrag en zeden, een bewijs

van nationaliteit, een volledig ingevuld en ondertekend exemplaar van de stageovereenkomst, een bewijs van betaling van het bedrag van 150 euro voor inschrijving op de
lijst van de stagiairs van de NOAB, 4 pasfoto’s, een verzoek tot inschrijving, een gegevensfiche en een Prevocadocument. Deze lijst van documenten en wat meer uitleg zijn
ook terug te vinden via www.baliebrussel.be – Hoe word ik advocaat  – Inschrijving op de lijst van stagiairs.

4 Op gemotiveerd verzoek kan de stagiair echter aan de commissie beroepsopleiding vragen om te worden vrijgesteld van het volgen van een algemeen of specifiek verplicht
vak en/of van het afleggen van een examen hierover (artikel 8 reglement betreffende de beroepsopleiding van de OVB).

5 Zie artikel 256 Codex: “Behoudens uitdrukkelijke toelating van zijn sectiehoofd mag een aangestelde advocaat zich in een hem door het Bureau voor Juridische Bijstand toevertrouwde zaak niet door een
confrater laten vervangen.”
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in het kader van de Wet op bijstand
bij het Politieverhoor en nemen per
trimester een aantal permanenties
voor hun rekening (op dit moment
vastgesteld op 5). Het permanentie-
systeem werd in het tweede semes-
ter van 2012 stilgelegd om deze
zomer weer te hervatten. Hoewel er
door de balie hard gewerkt is om het
systeem op punt te stellen en wij
uiteraard hopen dat alle kinderziek-
tes intussen opgelost zijn, nodig ik
u uitdrukkelijk uit mij op de hoogte
te houden van eventuele proble-
men.

Naast de dagdagelijkse beroepsbe-
zigheden zorgen de JABkes voor de
nodige ontspanning. De NOAB telt
meer dan 500 stagiairs. Maak dus
zeker in de agenda ook wat tijd vrij
om te verbroederen met medesta-

giairs op één van de activiteiten van
de JABkes. Wij verwelkomen jullie
alvast graag op de openingsreceptie
begin oktober en nodigen jullie uit
de kalender te raadplegen via de
website www.jabkes.be voor afterw-
orks, cultuur evenementen en sport!
Wij houden er ook aan jullie per e-
mail op de hoogte te houden van al
onze activiteiten en zijn eveneens
terug te vinden op Facebook. 

De JABkes zijn ook steeds op zoek
naar enthousiastelingen om het
bestuur te vervoegen. Heb jij zin om
actief en geëngageerd mee te wer-
ken aan opleiding, cultuur, sport en
ontspanning voor de jonge advoca-
ten binnen jouw balie, laat dan
zeker van je horen!

Rest er mij niets meer dan alle sta-

giairs – mede in naam van alle
bestuursleden van de JABkes – een
heel leerrijke stage toe te wensen.
Mochten jullie nog vragen of opmer-
kingen hebben, aarzel dan niet om
contact op te nemen.

Met confraternele groeten,

Esther De Raymaeker
Vertegenwoordiger van de stagiairs

bij de Nederlandse Orde van
Advocaten bij de Balie te Brussel

2012-2013
Voorzitter Jong Advocaten Brussel –

Kring der Stagiairs 2012-2013

E-mail: esther.deraymaeker@dlapi-
per.com

E-mail: info@jabkes.be
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De bevoorrechte partnersDe bevoorrechte partners

ARCHIEVENVERNIETIGING

Tel.: 02 346 44 22
Fax: 02 344 00 86

www.mca-recycling.com

Destruction and Recycling in Total Security
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voor advocaten, gerechtsdeurwaarders

en andere zelfstandigen OFP

Solidariteitsfonds
voor advocaten 

en gerechtsdeurwaarders
vzw

Alle talen

Vertalers met specialisatie 
in verscheidene disciplines

Beëdigde vertalingen • Zeer korte termijnen

Waversesteenweg 2041 • 1160 Brussel 
Tel 02 735 55 95 • Fax 02 733 67 28

e-mail : info@aliaslanguages.be
www.aliaslanguages.be

ODENDHAL N.V.
T O T  U W  D I E N S T  S I N D S  1 9 0 1

Klassement & archiver ing

Schri jven & verbeteren

Drukker i j  & stempels

Burot ica & informatica

Wij verwachten U :

per telefoon : 02 512 13 83
per fax : 02 511 42 93

per mail : info@odendhal.be

of bestel online op :

www.odendhal.be
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