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Waarde Confraters,
Sta mij toe het voorwoord te beginnen met een uitnodiging voor onze
jaarlijkse studiedag. De studiedagen
van onze vereniging genieten al
jaren een uitstekende reputatie en
wij maken ons sterk dat deze van
2013, die op vrijdag 3 mei plaatsvindt, deze traditie zal voortzetten.
Met
de
hulp
van
onze
Openingsredenaar,
Mr.
Joeri
VANANROYE, slaagden we er
immers opnieuw in een aantal
topacademici en praktijkmensen in
het vakgebied van de studiedag –
het (praktisch en pro-actief) ondernemingsrecht – te overtuigen om
een bijdrage aan de studiedag te
leveren. Onder het voorzitterschap
van Prof. dr. Herman COUSY wil de
studiedag de nadruk leggen op hoe
partijen in het ondernemingsrecht
de vrije ruimte binnen de grenzen
van het dwingend recht zo optimaal
mogelijk kunnen inkleuren. De
belangen van één of meerdere partijen zullen vaak immers beter
gediend zijn met een regeling die
afwijkt van de regel van aanvullend
recht of die zekerheid biedt waar het
aanvullend recht zwijgt of onduidelijk is.
Hoe ziet onze jaarlijkse studiedag
van 3 mei 2013 er nu concreet uit? In
de voormiddag wordt gekeken naar
commerciële overeenkomsten. Eerst
worden er enkele suggesties gedaan
voor factuurvoorwaarden. Verder
wordt onderzocht hoe twee vaak
voorkomende toekomstige gebeurtenissen kunnen worden geanticipeerd in een overeenkomst: de overname van de eigen partij of van de
tegenpartij en de vereffening, de
reorganisatie (WCO) of het faillissement van de tegenpartij. In de
namiddag wordt bekeken hoe de
regels van het Wetboek van
Vennootschappen typische standaardstatuten kunnen worden
gewijzigd en/of aangevuld bij het

gebruik van een vennootschap als
samenwerkingsvorm tussen enkele
partijen. Naast een algemeen overzicht, komen daarbij twee bijzondere thema’s aan bod. Vooreerst de
vraag in welke mate statuten of aandeelhoudersovereenkomsten geldig
de toepassing van de wettelijke
geschillenregeling kunnen vermijden, dan wel bestaande lacunes
oplossen. Tenslotte wordt ook bekeken hoe kan worden omgegaan met
het principe dat in een NV het stemrecht proportioneel is aan de
inbreng. Meer dan misschien op het
eerste zicht lijkt, is er ruimte (en
vaak ook nood) om met deze regel
creatief om te gaan. Redenen
genoeg dus om u in te schrijven
voor onze jaarlijkse studiedag,
dewelke ook door de OVB erkend
werd voor zes (6) juridische punten
in het kader van uw permanente vorming. Verder in dit nummer vindt u
het volledige programma van de
studiedag alsook de modaliteiten
om in te schrijven.
Tevens hebben we met veel voldoening gemerkt dat naast ons aanbod
aan permanente vorming ook ons
cultureel programma erg in de
smaak valt. Dit spoort ons aan om
ons aanbod blijvend te verruimen
(met o.m. concerten en opera’s van
Mozart alsook een bezoek aan de
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Woord van de Voorzitter

koninklijke serres en het slotconcert van de Koningin
Elisabethwedstrijd). Voor meer informatie hierover verwijs ik naar ons programma verder in dit nummer en
onze website.
Voorts zullen op onze jaarlijkse Pleitwedstrijd op 27
februari 2013 maar liefst dertien (13) stagiairs het tegen
elkaar opgenomen hebben om de titel van beste pleiter
in de wacht te slepen. De inzet is niet min. De winnaar
gaat aan de haal met een cheque van 1.250 EUR en een
deelnameticket voor de internationale pleitwedstrijd in
Breda. De tweede laureaat zal o.m. namens de Brusselse
balie deelnemen aan het Vlaams Pleitjuweel, de pleitwedstrijd die wordt gehouden onder alle Vlaamse balies.

in het gerechtelijk arrondissement BHV te doen eerbiedigen door, bij monde van zijn raadsman, een verzoekschrift neer te leggen bij het Grondwettelijk Hof om de
(gedeeltelijke) vernietiging te vragen van de Wet van 19
juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk
arrondissement Brussel (B.S. 22 augustus 2012).
Uiteraard wordt u stipt op de hoogte gehouden van het
verdere verloop en de toedracht van deze procedure.
Het bestuur hoopt u verder talrijk te mogen begroeten
op zijn activiteiten.
Oprecht confraterneel,

Tenslotte weet u reeds dat het Vlaams Pleitgenootschap
stappen heeft ondernomen om vanuit haar historische
missie de behoorlijke Nederlandstalige rechtsbedeling

John-John Ackaert
Voorzitter Vlaams Pleitgenootschap 2012-2013
voorzitter@vlaamspleitgenootschap.be
www.vlaamspleitgenootschap.be

Agenda
REQUIEM VAN MOZART – VRIJDAG 19 APRIL 2013 OM 20U15 - FLAGEY
Kom samen met het VPG genieten van één van de grootste muziekklassiekers aller tijden, gebracht door Brussels
Philharmonic en het Vlaams Radiokoor. U krijgt tevens Mozart’s Balletmusik aus "Idomeneo" en Beethoven’s
Klavierkonzert Nr. 1 te horen.
Inschrijven kan door een email te sturen naar info@vlaamspleitgenootschap.be waarna u een bevestigingsemail zal
ontvangen. Tickets kosten 10 EUR voor leden en 14 EUR voor niet-leden.
BEGELEID BEZOEK AAN DE KONINKLIJKE SERRES (NOCTURNE) – APRIL 2013 - LAKEN
Het VPG is trots dat zij een nocturne bezoek met gids organiseert aan de koninklijke serres in Laken tijdens de jaarlijkse opening. Meer informatie volgt bij het openen van de inschrijvingen!
OPERA COSI FAN TUTTE VAN MOZART – MEI 2013 – DE MUNT
Na het overdonderende succes van onze opera-activiteit La Traviata van Verdi in december gaan we ook in mei nog eens
samen naar de opera. Meer informatie volgt bij het openen van de inschrijvingen !
SLOTCONCERT KONINGIN ELISABETHWEDSTRIJD – MAANDAG 17 JUNI 2013 OM 20U SCHONE KUNSTEN

PALEIS VOOR

Tijdens deze concertavond ziet u zowel de eerste, tweede als derde laureaat van de pianowedstrijd aan het werk. De
winnaar van de Koningin Elisabethwedstrijd, discipline piano, is dan reeds gekend en geeft samen met de tweede en
derde laureaat nog eens het beste van zichzelf onder begeleiding van deFilharmonie.
Het slotconcert is elk jaar uitverkocht, dus snel zijn is de boodschap. Tickets kosten 42 EUR per persoon in catgorie III
(tweede balkon). Inschrijven kan door een email te sturen naar info@vlaamspleitgenootschap.be waarna u een e-mail
ter bevestiging zal ontvangen.
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Studiedag

G

eachte confraters,

Op vrijdag 3 mei 2013 wijdt het VPG zijn jaarlijkse studiedag aan het pro-actief ondernemingsrecht (suggesties en voorbeelden bij het opstellen van overeenkomsten, statuten en andere documenten in de ondernemingspraktijk).
Deze studiedag wil de nadruk leggen op hoe partijen in het ondernemingsrecht de vrije ruimte binnen de grenzen van
het dwingend recht zo optimaal mogelijk kunnen inkleuren. De belangen van één of meerdere partijen zullen vaak
immers beter gediend zijn met een regeling die afwijkt van de regel van aanvullend recht of die zekerheid biedt waar
het aanvullend recht zwijgt of onduidelijk is.
De sprekers geven daarbij concrete tips voor het opstellen van private juridische instrumenten zoals overeenkomsten,
statuten of factuurvoorwaarden.

Samenvatting programma:
Onder het voorzitterschap van Prof. Herman Cousy
• Creatief met factuurvoorwaarden (Prof. Luc Ballon en Mr. Karel-Jan Vandormael)
• Hoe op het faillissement, de reorganisatie of de vereffening van de tegenpartij anticiperen in commerciële overeenkomsten? (Prof. Mr. Matthias E. Storme en Dhr. Tom Delwiche)
• Hoe op overnames anticiperen in commerciële overeenkomsten? (Mr. Nico Goossens en Prof. Mr. Robby Houben)
• Standaardstatuten: hoe wijzigen en aanvullen bij gebruik van de NV als samenwerkingsvorm? (Prof. Mr. Alain
François en Mr. Joke Pattyn)
• Hoe op de geschillenregeling (uitsluiting en uittreding) anticiperen in statuten of aandeelhoudersovereenkomsten?
(Prof. Mr. Robbie Tas)
• Hoe stemkracht en economische inbreng ontkoppelen in de NV? (Prof. Mr. Carl Clottens)
U vindt de folder met het gedetailleerde programma als bijlage.
Praktische informatie:
Datum: vrijdag 3 mei 2013 (ontvangst vanaf 8u30)
Plaats: Auditorium ING, Marnixlaan 24, 1000 Brussel
Permanente vorming: 6 juridische punten werden door de OVB toegekend.
Inschrijvingen: per e-mail of door middel van de bijgevoegde inschrijvingskaart en betaling van 175 euro (leden) of 215
euro (niet-leden) op het rekeningnummer 630-0215139-52 met vermelding van uw naam + “studiedag VPG”. De prijs
omvat de deelname aan de studiedag, het verslagboek (uitgegeven door Intersentia), lunch en koffie.

Wij hopen op uw talrijke opkomst!
Het Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel

Steunende leden 2012/2013
Judo Frank, Geinger Huguette, Panis Luc, Gooris August, Raes Stefaan, Fierens Jean-Pierre, Vermeir Tim,
Verhaeghe Peter, Van Eecke Hugo, Koninckx Godelieve, De Wulf Lievin, Asscherickx Bertrand, Dubaere Joan,
Lindemans Dirk, Declercq Philippe, Van Alsenoy Karel, Cerckel Jean-Yves, Lambrecht Dirk, Hendrix Joost,
Dillen Patrick A., De Ridder Luc, De Becker Andre, Cools Patricia, Leo Van den Hole, Van Der Schueren Frank,
Tallon Alex, Slootmans Jozef, Bevernage Carl, Vercraeye Kathleen, Leysen Gertrudis, Uyttersprot Jan,
Cailliau Harry, Van Ham Hans, Jacobs Frans, De Ridder August en Renard Jean-Noël.
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Interview met
mevrouw Isabelle Heyndrickx

D

e hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand
staat al maandenlang vooraan in de actualiteit. Het
Poelaertplein trok op onderzoek en
sprak met mevrouw Isabelle
Heyndrickx. Zij studeerde af als
juriste in 2003, specialiseerde zich
in mensenrechten aan de universiteit van Nottingham, werkte 5 jaar
bij de juridische dienst van het
ministerie van defensie, en is nu
adviseur justitie en veiligheid van
vice-premier Steven Vanackere.
Mevrouw Heyndrickx heeft ook
affiniteit met de advocatuur: haar
vader heeft een eigen praktijk bij de
balie van Gent en haar echtgenoot
is verbonden aan een groot Brussels
kantoor.

PP : In augustus 2009 hebben wij
een interview afgenomen van de
toenmalige minister van justitie
Stefaan De Clerck (PP 2009-2010,
nr. 1, p. 11). Die was toen van plan
gelijktijdig werkzaamheden aan
te vatten op drie grote werven
voor justitie: het gerechtelijk landschap hertekenen, de strafuitvoering aanpakken, en justitie informatiseren. De regering viel echter
voor Stefaan De Clerck zijn werk
kon voltooien. Waar staan we op
dit ogenblik met deze drie werven?
IH : Het departement justitie is een
departement met heel veel verschillende uitdagingen. De drie grote
werven zijn nog steeds de grootste
uitdagingen. Het regeerakkoord Di
Rupo vermeldt over de landschapsdiscussie dat “het aantal gerechtelijke arrondissementen zal met ten
minste de helft verminderd worden,
met respect voor het institutioneel
akkoord over het gerechtelijk arrondissement Brussel en waarbij de zittingsplaatsen op zijn minst zullen
behouden worden”. Het regeerakkoord stelt verder dat de informatisering van justitie voorrang zal krijgen, en dat de regelgeving aan nieuwe fenomenen, de moderne
arbeidsprocessen en de evolutie
inzake ICT zal worden aangepast,
HET POELAERTPLEIN
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waardoor aan efficiëntie zal worden
gewonnen. En voor de strafuitvoering voorziet het regeerakkoord een
hele reeks plannen, waardoor de
straffen effectief en coherent zullen
worden uitgevoerd (zie p. 138, 139
en 141-142 van het regeerakkoord).
PP : Hoever staan jullie met de
hertekening van het gerechtelijk
landschap, het samenvoegen van
de verschillende gerechtelijke
arrondissementen?
IH : De hervorming van het gerechtelijk landschap is een werk van
lange adem. De oriëntatienota van
voormalig minister van justitie
Stefaan De Clerck was gebaseerd op
cijfermateriaal. Hij berekende
objectief de ideale grootte van een
gerechtelijk arrondissement, op
basis van het aantal personeelsleden, dossiers, en inwoners. Hij
kwam zo uit op 16 gerechtelijke
arrondissementen voor het Rijk
(waaronder Brussel, Leuven, Nijvel

en waarbij de provincies OostVlaanderen,
West-Vlaanderen,
Antwerpen, Luik en Bergen werden
gesplitst). De regering Di Rupo heeft
de vermindering met minstens de
helft van het aantal gerechtelijke
arrondissementen uitdrukkelijk als
beleidsdoelstelling in het regeerakkoord vermeld. We hebben nu 27
gerechtelijke arrondissementen, wat
betekent dat het regeringsdoel in
beginsel is te gaan naar 13,5 of minder. Dan kom je ongeveer op de provinciale omschrijvingen uit. Artikel
156 van de grondwet legt de verdeling in rechtsgebieden van de Hoven
van Beroep vast, die geënt zijn op de
bestuurlijke indeling in provincies.
Deze provinciale omkadering heeft
voor gevolg dat het niet mogelijk is
om bij de nieuwe arrondissementen
de provincies te splitsen. We kunnen dus niet bijvoorbeeld Nijvel bij
Charleroi voegen, want Nijvel hoort
bij het ressort Brussel en Charleroi
hoort bij het ressort Bergen. Het
plan dat nu op tafel ligt, en dat in de
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loop van de volgende maanden
waarschijnlijk zal worden uitgewerkt, gaat uit van 12 arrondissementen : de huidige provincies, met
in de vroegere provincie Brabant de
arrondissementen
gerechtelijke
Brussel, Nijvel en Leuven. Ook
Eupen wordt een afzonderlijk
gerechtelijk arrondissement, omwille van het Duitstalige karakter. Maar
de hervorming vereist natuurlijk
meer dan dat louter de gerechtelijke
arrondissementen een andere naam
en een andere omschrijving krijgen.
Er moeten ook andere beheersstructuren worden uitgetekend, de mobiliteit van de magistraten moet worden verhoogd, en dat alles dient te
worden gekoppeld aan een verhoogde efficiëntie. Het regeerakkoord
bepaalt dat de plaatsen waar recht
wordt gesproken, behouden zullen
blijven. Er moet een gulden middenweg worden gevonden tussen de
nabijheid van justitie en de goede
organisatie ervan. Over het uittekenen van de beheersstructuren heeft
de regering op dit ogenblik nog
geen definitieve plannen. Binnen de
hervorming van het gerechtelijk
landschap was vroeger ook sprake
van een eenheidsrechtbank, die de
andere rechtbanken in graad van
eerste aanleg zou vervangen. Dat
idee ligt op dit ogenblik niet op
tafel.
PP : Hoever staat de regering met
de hervorming van de juridische
tweedelijnsbijstand? In bepaalde
materies wordt zeer hard gewerkt
door bepaalde categorieën advocaten, niet zelden stagiairs of
jonge advocaten, voor een vergoeding die zeker niet exorbitant
hoog is. Maar dat kan niet met
dezelfde vanzelfsprekendheid
worden gezegd voor alle BJBadvocaten en evenmin voor alle
domeinen van het recht.
IH : De juridische tweedelijnsbijstand kost handenvol geld. Vorig
jaar 83 miljoen euro en dit jaar 77
miljoen. De regering wil inspanningen leveren om de toegang tot de
rechter te waarborgen en doet dat

ook, maar een substantiële verhoging van het totale budget is in de
huidige omstandigheden uitgesloten. Het gaat om veel geld, dat
wordt betaald door de belastingbetaler. We moeten er voor waken dat
dit geld goed wordt besteed.
Minister na minister wordt geconfronteerd met vragen vanuit de
advocatuur. Tussen de hoge kost
voor de gemeenschap, en de rechtvaardige vraag van de advocatuur
om een correcte vergoeding te ontvangen, is er een spanningsveld
gegroeid. Hoe kunnen we ervoor
zorgen dat het systeem zowel
betaalbaar als rechtvaardig is?
Daarbij is de juridische tweedelijnsbijstand van oudsher een gesloten
enveloppensysteem. Dit betekent
dat een bedrag wordt voorzien voor
de hele werking, en dat de waarde
van het punt stijgt wanneer minder
aanvragen tot punten worden ingediend, en de waarde van het punt
daalt wanneer meer punten worden
ingediend. Op het moment dat een
advocaat prestaties levert, weet hij
niet wat de waarde van het punt zal
zijn, welke vergoeding hij zal ontvangen. De advocaten weten liever
op voorhand hoeveel zij zullen
betaald worden.
PP : Een andere veel gehoorde
klacht is ook dat advocaten lang
moeten wachten op hun geld.
IH : Er zijn inderdaad vragen over de
tijdspanne tussen het afsluiten van
een dossier, en de uitbetaling van
de punten. Dat heeft te maken met
het feit dat het gerechtelijk jaar
loopt van september tot augustus.
We sluiten bv. een jaar af in augustus 2011. Het BJB ontvangt de dossiers dan eind augustus 2011, en
moet die controleren, wat enkele
maanden in beslag neemt.
Vervolgens worden de dossiers
doorgestuurd naar de bevoegde
dienst van de FOD justitie in januari/februari van het daaropvolgende
jaar. Waar de dossiers dan opnieuw
enkele maanden ter controle liggen.
En dan rond april/mei 2012 kunnen
de uitbetalingen gebeuren. Als je

dan kijkt naar wanneer je je belastingen moet betalen op deze inkomsten, zitten we weer een jaar verder.
Dit lange tijdsverloop is een probleem, maar het is een probleem
dat niet gemakkelijk op te lossen zal
zijn. In theorie kan men de jaarindeling van het gerechtelijk jaar wijzigen (van januari tot december ipv.
van september tot augustus), of
werken via een systeem van tussentijdse betalingen (bv. afzonderlijke
uitbetaling voor dossiers afgesloten
in januari, in mei en in augustus).
PP : Waarom is dit nu een thema
geworden?
IH : De belasting op het budget van
de verplichtingen in het kader van
de Salduz-rechtspraak van het
Europees Hof voor de Rechten van
de Mens heeft hier zeker mee
gespeeld, omdat er op die manier
veel meer punten zullen worden
toegekend in de tweedelijnsbijstand. Op dit ogenblik heeft de
regering trouwens nog geen duidelijk zicht op de budgettaire impact
van Salduz. We hebben immers nog
maar net een eerste volledig toepas-
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Interview met mevrouw Isabelle Heyndrickx

gezegd dat we op een correcte en
rechtvaardige manier aan rechtsbedeling willen doen. De regering
wenst de juridische tweedelijnsbijstand te hervormen aan de twee zijden: zowel aan de zijde van de advocaten, als aan de zijde van de rechtzoekenden. Aan beide zijden moeten een aantal excessen worden
aangepakt, zodanig dat zowel de
kwaliteit van rechtsbijstand als de
behoorlijke vergoeding van de advocaten die zich inspannen, kan worden gewaarborgd.
Een eerste opdracht die vooral de
advocatuur raakt, is hoe een eerlijke
verloning kan worden georganiseerd
voor de tweedelijnsbijstand. De
regering onderzoekt de mogelijkheid om de nomenclatuur te herzien
in functie van de reële werkdruk per
prestatie. Voor sommige prestaties
wil dit zeggen dat het aantal punten
wellicht kan worden verhoogd, voor
andere zal het aantal punten misschien worden verlaagd.

singsjaar Salduz achter de rug
Gedurende een bepaalde periode
hebben
de
Franstalige
en
Duitstalige balies ook niet meegedaan aan de Salduz-werking, waardoor de cijfers een vertekend beeld
zullen geven. De juiste budgettaire
impact kennen we dus nog niet. Ook
kan de impact van de nieuwe
Europese richtlijn in deze materie
moeilijk voorspeld worden.
PP : Is het niet merkwaardig dat
wanneer het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens een uitspraak doet over de mishandeling
van Koerden door de Turkse politie, een probleem dat zich bij ons
misschien niet op dezelfde wijze
stelt, daar ogenblikkelijk regelgeving voor dient te worden gewijzigd, en budget dient te worden
vrijgemaakt – waaruit dan in de
eerste instantie advocaten zullen
worden betaald. België is zelf
door hetzelfde Hof als partij ettelijke malen veroordeeld voor de
HET POELAERTPLEIN
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mensonwaardige manier waarop
we geïnterneerden behandelen.
Met de Salduz-bedragen zouden
ook voor die mensen inspanningen kunnen worden geleverd.
IH : De regering levert ook op dat
vlak ernstige inspanningen. In 2014
zal in Gent een eerste Forensisch
Psychiatrisch Centrum de deuren
openen. Staatssecretaris voor de
Regie der Gebouwen Servais
Verherstraeten werkt hard samen
met justitie om geïnterneerden
afgezonderd van de rest van de
gevangenisbevolking, maar ook van
de grote meerderheid van niet-misdadige psychiatrische patiënten, te
kunnen behandelen. Maar dit vraagt
meer tijd en loopt blijkbaar minder
in het oog.
PP : Welke plannen liggen concreet op tafel om de tweedelijnsbijstand te hervormen?
IH : De basisgedachte is zoals

De regering overweegt ernstig om
de herziening van de nomenclatuur
aan de zijde van de advocatuur te
koppelen aan de invoering van een
remgeld aan de zijde van de rechtszoekende. Op die manier kan aan de
instroom van de tweedelijnsbijstand worden gewerkt. De idee is
dat de rechtszoekende moet worden
afgeraden om procedures in te
spannen waarvan iedereen weet dat
ze nergens toe leiden. We moeten
de rechtszoekende responsabiliseren. We moeten af van de gedachte
dat men zich geen vragen moet stellen naar de slaagkansen van een
procedure omdat het toch de Staat
is die betaalt. Het remgeld is een
persoonlijke bijdrage die de rechtszoekende moet doen nadenken over
de vraag of de procedure het wel
waard is. Hoe het remgeld concreet
zou worden ingekleed, is nog onduidelijk. Men zou iedereen voor elke
procedurestap evenveel remgeld
kunnen laten betalen. Of men zou
bv. een systeem kunnen ontwerpen
waar geen of minder remgeld voor
een advocaat moet worden betaald
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als de rechtszoekende kiest voor een
bemiddeling (ipv. een procedure
voor een rechtbank, omdat een
bemiddeling goedkoper is voor de
gemeenschap dan het gebruik van
het justitiële systeem). Of een systeem waarin het remgeld hoger is
voor een beroepsprocedure (ipv.
een procedure in graad van eerste
aanleg). Of een systeem waarin je
meer remgeld moet betalen, naar
gelang het aantal procedures blijft
oplopen om een concreet geschil te
beslechten. We moeten af van het
systeem waarbij een rechtszoekende kan blijven doorprocederen om
een eindbeslissing uit te stellen, en
de rekening hiervoor doorschuift
naar de belastingbetaler. Ook kan
men moeilijk van een belastingbetaler verwachten, dat hij een rechtszoekende blijft subsidiëren die een
rechtsvraag voorlegt aan de hoogste
rechtscolleges, indien deze rechtscolleges zich reeds 30 maal eenduidig over diezelfde rechtsvraag hebben uitgesproken. We denken dat
als de mensen zelf moeten meebetalen, dat ze gaan nadenken, en dat
ze een verantwoordelijkheidszin
gaan ontwikkelen.
Een andere piste is om de rechtsbijstand niet toe te laten voor vorderingen die maar een geringe financiële waarde hebben. Hierdoor zou
een rechtszoekende geen principiële zaken meer kunnen uitvechten op
kosten van de belastingsbetaler. Als
een rechtszoekende bijvoorbeeld
een procedure wil beginnen tegen
zijn buurman die zijn tuinkabouter
van 40 euro heeft beschadigd, dan
heeft die zeker dat recht, maar moet
de gemeenschap daarvoor financiële middelen voorzien? Deze piste
wordt op dit ogenblik onderzocht,
zonder dat de regering daarover al
een standpunt heeft ingenomen.
Nog een andere piste is het abonnementensysteem. Als we de instroom
proberen te beperken door de
rechtszoekende te responsabiliseren, moeten we dan niet eveneens
de advocaten responsabiliseren?
We hebben die piste onderzocht. De

idee is geweest, dat we ook zouden
kunnen werken met een gesloten
voor
een
enveloppensysteem
bepaalde materie, en voor een
bepaald gerechtelijk arrondissement. Daarom de idee om een advocaat te vergoeden, niet meer per
stap die hij aflegt in een procedure,
maar voor het gehele traject dat hij
voor een cliënt levert, maar dan op
een correcte en evenredige manier.
Op deze wijze gaat die advocaat dan
misschien anders overwegen of een
procedurestap nog zin heeft. Maar
deze piste is heel preliminair. Ze is
niet grondig uitgespit, en is niet op
regeringsniveau besproken. De hele
commotie die over de piste van het
abonnementensysteem is ontstaan,
is vooralsnog voorbarig.
Daarnaast onderzoekt de regering of
de vermoedens van onvermogendheid voor de rechtszoekenden kunnen worden afgeschaft, en wat de
gevolgen daarvan zijn. Iedereen zal
dan zijn onvermogendheid moeten
bewijzen.
En een laatste mogelijkheid is om in
te grijpen in de opleiding van de
stagiairs, en wettelijk op te leggen
dat de stagiairs meer pro deo’s moeten doen, en als compensatie voor
de stagiairs een aantal minder nuttige vakken uit het examenrooster van
de stagiairs te schrappen.
PP : Hoe komt het over bij
mevrouw Turtelboom aan als zij in
de krant een eerder persoonlijke
en weinig inhoudelijke aanval
moet lezen van enkele confraters
op haar hervormingsbeleid?
IH : Het is altijd nuttiger om discussies op basis van argumenten en op
een rationele manier te voeren. De
hervorming van de tweedelijnsbijstand verdient een grondig debat.
Als dergelijke bijdragen dan toch
ergens voor kunnen dienen, dan is
het om dat debat aan te zwengelen.
Voor zover ik weet is iedereen bereid
tot overleg, en het is in het algemeen ook goed en belangrijk dat
zoveel mogelijk betrokken actoren

hun mening kwijt kunnen. Het is
echter te betreuren dat men op de
man of vrouw speelt.
PP : Wij merken ook op dat deze
regering zeer gevoelig is voor wat
steekvlampolitiek is gaan heten.
Er gebeurt iets dat maatschappelijke beroering veroorzaakt, waar
de pers opspringt, en ogenblikkelijk wordt vervolgens regelgeving
gewijzigd of geschapen. Daarbij
komt dat maatschappelijke problemen ook zeer reëel kunnen
zijn, maar daarom niet noodzakelijk zomaar en ogenblikkelijk kunnen weggelegifereerd worden.
IH : Ik ken de voorbeelden: Nordine
Benallal, een recidivist met een
wapenarsenaal in Luik. De reportage “femme de la rue” in Brussel. De
voorwaardelijke vrijlating van
Michelle Martin. Ik begrijp volledig
dat de bevolking door bepaalde feiten verontwaardigd is. De bevolking
mag en moet haar gevoelens ventileren. Maar de vraag is of de politiek
die verontwaardiging steeds onmiddellijk moet gaan vertalen in wetgevend werk. De politiek moet wachten tot de storm is gaan liggen, de
rust bewaren en nadenken of structurele wijzigingen nodig zijn. Aan de
andere kant kan actualiteit wel een
trigger zijn om problemen aan te
pakken die al jaren op tafel liggen,
maar waar het tot dan toe aan moed
ontbrak om iets te doen bewegen.
De herziening van de voorwaardelijke invrijheidsstelling echter stond
reeds vermeld in het regeerakkoord
Di Rupo (p. 142 van het regeerakkoord).
PP : Wij danken u dat u de tijd
hebt willen nemen om de hervormingen van de regering aan onze
lezers toe te lichten.
Het interview werd afgenomen door
Mr. Jelle Flo en Mr. Leo Van den hole
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Onverwachte uitdagingen
Stafhouder Hugo Vandenberghe

B

ehalve de meer conventionele
taken
van
de
Stafhouder met het oog op
de goede werking van de balie heeft
de politieke actualiteit belangrijke
bijkomende punten op de agenda
geplaatst.
De wet die het parket HalleVilvoorde heeft opgericht evenals
een eigen Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg, van koophandel en de arbeidsrechtbank is in
uitvoering.
De vacatures voor de korpsoversten
werden opengesteld en de voordrachten door de Hoge Raad voor
Justitie volgen hun normale weg.
Belangrijk is dat de sedert jaren
gevraagde werklastmeting nu wordt
doorgevoerd, met een overheidsopdracht, door KPMG.
De bedoeling is dat deze werklastmeting van de rechtbank tegen 30
juni 2013 voorhanden is zodat daaropvolgend de noodzakelijke beslissingen kunnen genomen worden
voor de invulling van het kader.
De balie neemt het standpunt in dat
het registreren van bestaande cijfers
niet zonder meer de effectieve werklast uitdrukt. Bij deze meting moeten ook de opdrachten van de nieuwe rechtbanken en de nieuwe parketten duidelijk voor ogen gehouden worden en de weerslag die ze
hebben op de samenstelling van
het kader.
De Gouverneur van Vlaams-Brabant
heeft voor het kader van het parket
Halle-Vilvoorde vergelijkende berekeningen gemaakt die nuttig in deze
discussie kunnen worden betrokken.
Tevens moeten de noodzakelijke
correcties worden aangebracht die
het gevolg zijn van een niet of
onvolkomen naleving van de taalwetgeving in strafzaken. Aangezien
de taalwetgeving de openbare orde
betreft, en zonder dit nu communautair op de spits te drijven, is een
correctie op dit vlak noodzakelijk.
Samen met de oprichting van het
nieuwe parket en de nieuwe recht-
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banken wordt de discussie over de
bestemming van het Justitiepaleis
op het Poelaertplein verder op de
voet gevolgd. De regering heeft een
principiële bestemmingsbeslissing
genomen met in hoofdzaak een toewijzing voor justitie, die verder moet
gepreciseerd en uitgewerkt worden
over een periode van 10 jaar. Dit is
positief nieuws.
Een ander heikel thema dat de politieke en maatschappelijke agenda
aanreikt , is de organisatie van de
juridische tweedelijnsbijstand.
Het recht op kosteloze juridische
bijstand, voor diegene die niet in de
mogelijkheid zijn deze zelf te financieren, is een fundamenteel recht.
De organisatie ervan moet de gelijkheid van de procespartijen verzekeren.
De uitgaven voor de kosteloze juridische bijstand zijn de afgelopen
jaren regelmatig gestegen, zonder
dat dit echter dient gedramatiseerd
te worden. In verhouding met de
andere overheidsuitgaven gaat het
om een zeer beperkte financiële
inspanning.
Op de conferentie over de kosteloze

juridische bijstand van de Orde, op
8 juni 2012, heeft de vertegenwoordiger van de Europese Commissie
duidelijk gemaakt dat België uiteindelijk een vrij goed functionerend
systeem heeft en dat verschillende
landen België op dit punt benijden.
Dit systeem wordt nu onder druk
gezet door de algemene besparingsnoodzaak en de budgettaire toestand.
De afgelopen weken werd voornamelijk in de media een debat over
de kosteloze juridische bijstand
gevoerd in het licht van “beweerde
misbruiken”. Daarenboven zou er
geen controle zijn.
Deze invalshoek in de discussie
geeft zonder meer een verkeerde
voorstelling van de werkelijkheid.
In het kader van de OVB worden
kruiscontroles uitgevoerd en binnen
de balie te Brussel heeft het Bureau
voor Juridische Bijstand nog een
ganse reeks bijkomende toetsingen
en controles gerealiseerd.
Elk dossier wordt gecontroleerd
door de Orde, zowel wat de aanvraag betreft als de afsluiting.
Tevens heb ik aan Oud-Stafhouder J.

het poelaertplein

Slootmans gevraagd om nog een
bijkomend onderzoek te voeren over
hoe we onze inspanningen op dat
vlak nog kunnen verbeteren.
Het recht op rechtsbijstand moet
door de balie gewaarborgd worden
wat de integriteit bij de uitvoering
van die overheidsplicht vereist.
Uiteindelijk dragen de individuele
advocaten bij deze taakvervulling
een grote verantwoordelijkheid.
Maar er is geen enkele reden om
met algemene beschouwingen, en
zonder concrete gegevens, de organisatie van de rechtsbijstand in het
algemeen in diskrediet te brengen.
De regering werkt nu aan een aantal
voorstellen die in de maand maart
door de ministerraad moeten worden goedgekeurd en die in wezen
enkel
besparingsmaatregelen
beogen.
Met de OVB en de OBFG wordt
intens samengewerkt om een verdedigbare oplossing te bereiken en te
werken naar een markt-conforme
vergoeding.
Het is de bezorgdheid van de balie
om een openbare dienst te verzekeren voor het geheel van de burgers
en ook te waken over de kwaliteit
van de dienstprestaties van de
advocaten.
Daarenboven dient het systeem efficiënt te werken om vatbaar te blijven voor een financiering in een crisissituatie. Dit mag er echter niet
toe leiden, gegeven de betekenis
van de fundamentele rechten voor
iedere burger, dat op de rechtsbijstand als zodanig wordt bespaard.
De OVB stelt voor om de barema’s
vast te leggen volgens een uurtarief,
namelijk 75 euro/uur en waarbij
iedere prestatie een gemiddelde
uur-berekening krijgt (dagvaarding,
besluiten, enz….).
De invoering van een remgeld wordt
voorgesteld alsmede een bijkomende financiële bijdrage voor iedere
vordering voor rechtbanken en
hoven of administratieve rechtscol-

leges (35 euro in eerste aanleg en
50 euro in beroep).

op de hoofdplaatsen van deze
regio’s.

Tevens moet er aan de raden van de
Ordes meer mogelijkheden gegeven
worden om maatregelen te nemen,
wanneer zich onvolkomenheden of
misbruiken zouden voordoen.
De financiering van de kosteloze
juridische bijstand zal ongetwijfeld
aan nieuwe voorwaarden worden
onderworpen.

Gezien het aantal Nederlandstalige
zaken in Brussel hoofdstad moet
ook daar gebeurlijk een verdere
onderverdeling gemaakt worden die
de effectiviteit van de rechtsbijstand
verzekert maar ook de veiligheid van
de opgeroepen advocaat waarborgt.
De Orde werkt volop aan de uitvoering van deze beslissing en hoopt in
de loop van de maand maart, trouwens in overleg met het OVB, dit
alles op het terrein te kunnen effectueren.
Door zeer actief in te werken op deze
thema’s voldoet de raad aan haar
primaire verplichting, namelijk te
zorgen voor de effectieve organisatie en uitvoering van de rechtsbijstand in al zijn vormen en al zijn
modaliteiten.
Indien de nodige flexibiliteit noodzakelijk is om dit op het terrein waar
te maken, kunnen de beginselen die
daarbij vertaald worden nooit verlaten worden.
Voor onze balie bieden zich hier
meteen nieuwe opdrachten aan.

Het komt er echter op aan, met
meer efficiëntie en kwaliteit, toch
een vergoeding voor de advocaten
te bekomen die in verhouding staat
tot hun diensten.
Het is niet aanvaardbaar dat de
financiering van de rechtsbijstand
gebeurt door advocaten onder voorwaarden die geen reële vergoeding
voor hun prestaties inhouden.
Om de rechtsbijstand te optimaliseren heeft de raad van de Orde verder
besloten om een vacature te openen
voor een autonome directeur
bureau juridische bijstand die zich
exclusief met deze materie en met
Salduz zal bezighouden.
Voor het realiseren van Salduz, een
openbare opdracht van groot
belang, wordt de organisatie ervan
grondig geëvalueerd. Daarbij en in
het licht van de recente cijfers groeit
het idee dat het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
best onderverdeeld wordt in verschillende regio’s, een samenvoeging van een aantal politiezones,
waarvoor dan een
specifieke
Salduz-keuze van advocaat zou kunnen gebeuren.

Het Aanvullend Pensioen
speciaal voor U

Voor iedere regio zal ook een verantwoordelijke worden aangeduid,
waarbij ook een noodnummer functioneert dat een tweede interventie
mogelijk maakt.
Gedacht wordt hierbij aan de regio’s
Asse, Halle, Vilvoorde en Zaventem.
Desgevallend zal, samen met de
oprichting van het parket HalleVilvoorde, de ondervraging kunnen
voorzien worden in een vast lokaal
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Woord van de JABkes

W

aarde confraters,
Beste stagiairs,

Ik vrees dat het intussen te laat is
om u nog met goed fatsoen een
gelukkig Nieuwjaar te wensen. Eens
eind januari gepasseerd, wordt dat
wat gênant. Op het moment van
schrijven, zijn we toevallig 14 februari maar een welgemeende
Valentijnswens is misschien wat te
intiem. Komt daar bij dat u op het
moment van lezen, waarschijnlijk
meer boodschap hebt aan iets Paasgerelateerd. Laten we het er op houden dat ik hoop dat het goed met u
gaat.
Mid-februari is meestal het moment
dat we de meer onaangename van
onze goede voornemens weer opgeborgen hebben tot volgend jaar en
overgaan tot de orde van de dag.
Het toeval wil dat deze veertiende
februari ’13 niet enkel hoogdag der
verliefden is, maar ook de sterfdag

Kerst Afterwork
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Esther De Raymaeker

van Ronald Dworkin, rechtsfilosoof
extraordinaire. Dworkin schreef
(hoofdzakelijk) bejubelde werken
over de manier waarop recht met
emotioneel geladen maatschappelijke thema’s zoals onder andere
euthanasie, abortus en gelijkheid
moet omgaan. Hij had ook zijn
eigen controversiële mening over
wat we onder “een goed leven” moeten verstaan. Ik neem schaamteloos
de vrijheid een passage die me uitkomt uit zijn context te rukken en
met u een korte vrije vertaling te
delen (uit What is a good life?, Ronald
Dworkin, The New York Review of
Books):
“Volgens mij heeft iemand die een
saai, conventioneel leven leidt, zonder nauwe vriendschappen of uitdagingen of verwezenlijkingen, die de
tijd aftelt tot aan zijn graf, geen
goed leven gehad […].”
Het is, dixit Dworkin, uw morele ver-

Afterwork Flamingo

antwoordelijkheid een goed leven te
leiden. Dus als ik u dan toch nog
iets mag toewensen, laten het dan
vriendschappen zijn die uw dagen
kleuren, uitdagingen die u elke ochtend uw nest uit jagen en verwezenlijkingen waar u trots op kan zijn. En
als uw dagen niet steeds even
onconventioneel zijn, laat ze dan op

het poelaertplein

website en op Facebook kan terugvinden maar dat wij eveneens een
permanent plaatsje verworven hebben in de Pas Perdus. De Pas
Watzegtu? Onze Franstalige collega’s
brengen elk kwartaal een magazine
uit, waarin we vanaf nu – in het
Nederlands – ook ons zegje doen. Ik
moedig u aan bij eerstvolgende
gelegenheid de Pas Perdus ter handen te nemen en ook de pagina’s in
de taal van Molière niet aan u voorbij te laten gaan. Het nummer van
januari vindt u trouwens in .pdf
vorm op onze website.
Diner internationale stagiairs
zijn minst niet ten prooi vallen aan
chronische saaiheid. (Enige acute
saaiheid af en toe valt niet te vermijden, vrees ik.)
Onze eerstejaars weten alvast waar
te beginnen en kunnen hopelijk binnenkort een reeks geslaagde balieexamens aan hun palmares van verwezenlijkingen toevoegen! Ook de
tweedejaars tikken een stageverplichting van het lijstje met een succesvolle pleitoefening.
Dan is er misschien wat tijd om te
werken aan die vriendschappen en

laat een JABkes activiteit daar nu
een ideale gelegenheid voor zijn.
Hou uw mailbox en de website in de
gaten voor aankondigen van komende activiteiten. Er staat onder andere nog een wijnproeverij, een afterwork in samenwerking met onze
Franstalige vrienden, een brouwerijbezoek, de intussen legendarische
baliequiz, een fietstocht en natuurlijk Dé Nacht van de Stagiairs op het
programma.

Rest er mij enkel nog u te bedanken
voor de nuttige en noodzakelijke
input die we regelmatig van u
mogen ontvangen. Weet dat we
bezig blijven met de onderwerpen
die u aanbelangen en steeds ter
beschikking staan bij vragen, suggesties of problemen.

Ik ben ook trots te mogen aankondigen dat u de JABkes vanaf nu niet
enkel in deze publicatie, op onze

Het Aanvullend Pensioen
speciaal voor U
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Koken met Tim-Motheus
Lasagne “Black Beauty” …
Tim-Motheus

T

wee weken geleden dacht ik
nog: misschien is het tijd om
eens buiten de lijntjes te kleuren en, pakweg een lasagne met
paardenvlees uit te proberen. Ik had
zelfs al een catchy naam bedacht1:
Lasagne “Black Beauty”. Groot was
evenwel mijn verbazing toen enkele
dagen geleden bleek dat dit product
reeds enige tijd in verschillende
winkels te koop was en onder paardenliefhebbers zelfs voor veel
opschudding zorgde2…

Yoghurt-sausjes dan maar ? Ik veronderstel dat vele vrouwelijke confraters, nu de feestdagen voorbij
zijn, weer aan het diëten zijn
gegaan3.
Mayonaise-substituut
Vaak is het niet gemakkelijk om een
vervanger voor mayonaise te vinden. Probeer dit eens uit en laat mij
achteraf per e-mail of via facebook
weten wat je er van vindt.
Neem 50 gram magere yoghurt en
meng hieronder één koffielepel light
mayonaise en ? theelepel worcestersaus. Dit is de basis waarmee je
volop kan gaan experimenteren.
Als je bijvoorbeeld graag looksaus
eet, kan je een teentje knoflook persen en met deze basissaus mengen.
Als je graag cocktailsaus eet, kan je
wat ketchup onder deze basissaus
mengen. De mogelijkheden zijn
eigenlijk onbeperkt.

deze met een grove rasp. Pers het
vocht zoveel mogelijk uit de komkommermassa en meng de komkommermassa vervolgens met 250
gram magere yoghurt.
Pers – naar eigen smaak – één à
twee teentjes knoflook en meng met
de komkommer-yoghurtmassa.
Breng op smaak met peper en –
indien je dat graag lust – wat oregano.

Tzatziki
In de meeste recepten staat te lezen
dat je hiervoor Griekse yoghurt
moet gebruiken. Het lukt evenwel
ook – en het resultaat is minstens
even lekker en fris – met gewone,
magere yoghurt.
Schil een halve komkommer en rasp

knoflook, peper en oregano.
Het is aan te raden om eerst slechts
een beperkte hoeveelheid peper en
oregano toe te voegen. Het mengsel vervolgens een half uurtje in de
frigo te plaatsen; en dan te proeven
en eventueel bij te kruiden indien
nodig.

“Salut aan de kost,” zou mijn goede
vriend(in) Smul Paapje zeggen; en
tot de volgende keer …

Dipsausje op basis van yoghurt,
look, limoen, peper en oregano
Dit zeer eenvoudig, maar daarom
niet minder lekker recept, heb ik in
de zomer van 2012 uitgeprobeerd.
Meng 250 gram yoghurt met het sap
van ? limoen, één à twee teentjes

1 Allez, ’t is goed: eerlijk is eerlijk ! Eigenlijk heb ik deze naam in een komisch programma op ZDF gezien …
2 Iets wat ik eigenlijk niet zo goed begrijp want uiteindelijk gaat er niets boven een lekkere, bleu gebakken paardenbiefstuk !
3 Mannelijke confraters waarschijnlijk ook, maar die zullen dat zo snel nog niet toegeven.
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