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De stad van
duizend torens

Beste confraters,
In naam van het bestuur van het
123ste werkingsjaar van het Vlaams
Pleitgenootschap wens ik u graag
een bijzonder boeiend, succesvol en
gezond gerechtelijk jaar 2013-2014
toe.
Een gerechtelijk jaar, met een nieuwe koning, een verkozen vice-stafhouder, een nieuwe Pandwet en een
uitgevoerde werklastmeting bij de
Brusselse magistraten. Bij het ter
perse gaan van dit Poelaertplein kon
slechts informeel kennis genomen
worden van de resultaten van deze
werklastmeting. Het blijft dus nog
even afwachten of de hervorming
van het gerechtelijk arrondissement
Brussel zal moeten heronderhandeld worden.
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Wat de resultaten van de werklastmeting ook zijn en ongeacht of het
Grondwettelijk Hof de wet van 19
juli 2012 betreffende de hervorming
van het gerechtelijk arrondissement
Brussel al dan niet zal vernietigen,
het Vlaams Pleitgenootschap laat
ook dit jaar zijn stem horen.
Het Vlaams Pleitgenootschap doet
dat trouwens al zo'n 125 jaar. Dit
jaar begint het bestuur met de voorbereidingen voor de lustrumviering
van het Vlaams Pleitgenootschap in
het gerechtelijk jaar 2015-2016,
waarbij wij ook graag beroep doen
op u. Ideeën, illustere en minder
illustere foto's, anekdotes, etc. van
de afgelopen 25 jaar zijn steeds welkom via info@vlaamspleitgenootschap.be.
Het tijdschrift het Poelaertplein is
iets minder oud. In 1989, niet minder dan 24 jaar geleden, rolde het
eerste nummer van de drukpers,
eerst in foldervorm, vanaf 1994 in
tijdschriftformaat. Jarenlang al
schrijven vlijtige confraters naast
hun conclusies en adviezen tevens
bijdragen voor het Poelaertplein.
Met de modernisering neemt het
aantal auteurs echter af. Een her-

bronning dient zich aan. Wordt
ongetwijfeld vervolgd in… het tweede nummer van het Poelaertplein.
Het bestuur van het Vlaams
Pleitgenootschap staat klaar met
een ruim aanbod activiteiten op
maat van iedere confrater.
Bijzondere aandacht gaat uit naar
een boeiend programma voor de
permanente vorming , beter bekend
als de "recyclagemiddagen", waarbij
aandacht wordt besteed aan uiteenlopende onderwerpen die interessant zijn voor uw praktijk. Met haar
recyclagemiddagen
biedt
het
Vlaams Pleitgenootschap tevens
een forum aan, aan zowel ervaren
als jongere confraters, waar zij hun
juridische specialisatie en kennis
kunnen etaleren.
Inschrijvingsmodaliteiten en toelichting bij de voordelige abonnementsformule vindt u verder in dit
Poelaertplein.
De studiedag van het Vlaams
Pleitgenootschap heeft zich in de
loop van de jaren ontwikkeld als een
echt kwaliteitslabel. Op vrijdag 9
mei 2014 verwelkomen wij u graag
op een studiedag over onder meer
zakenrechtelijke zekerheden en verbintenisrechtelijke alternatieven.
Wij konden opnieuw uitmuntende
sprekers engageren voor deze studiedag die u door de recente ontwikkelingen van het recht zullen
loodsen. Noteer deze studiedag
alvast in uw agenda!
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Eerstejaars advocaatstagiair? U hebt

RECHT

op onze uitzonderlijke
aanbiedingen.

Open een ING-zichtrekening
en maak kans op een iPod shuffle*.
ing.be/business
* Via deelname aan de iPod-tombola ten voordele van Child Focus, die in samenwerking met ING België is georganiseerd (tombola toegestaan bij
KB III/42/CD.585.13-366). Het aanbod is bestemd voor advocaten-stagiairs in het eerste jaar van hun stage die nog geen titularis zijn van een ING Lion
Account of een Groene ING-Rekening op 30/6/2013 en een ING Lion Account of een Groene ING-Rekening voor privégebruik openen tussen 01/07/2013
en 31/12/2013 (onder voorbehoud van aanvaarding door ING België en wederzijds akkoord). Daarbij geldt dat ze minimaal 25 verrichtingen moeten
uitvoeren (krediet of debet, zie definities hierna), waarbij gedurende 3 maanden minstens 1 verrichting per maand. De maand van de rekeningopening
wordt niet meegerekend voor het berekenen van het aantal verrichtingen. Bij het vervullen van bovenstaande voorwaarden, neemt u automatisch deel
aan de tombola.
Debetverrichtingen zijn afhalingen en betalingen per debetkaart, bankdomiciliëringen, doorlopende opdrachten en overschrijvingen. Kredietverrichtingen
zijn overschrijvingen.
De ING Lion Account of de Groene ING-Rekening moet bovendien geopend blijven gedurende een maand volgend op het einde van de periode die
dient als referentie voor het berekenen van het aantal verrichtingen.
Beschikbare voorraad: 30 iPod shuffles. 1 iPod shuffle per persoon. Als er meerdere titularissen per rekening zijn, dan zal er maar 1 prijs toegekend
worden. Trekking op 05/05/2014. De winnaars worden per post persoonlijk op de hoogte gebracht vanaf 12/05/2014.
Het reglement met alle voorwaarden en modaliteiten is beschikbaar via ing.be of op eenvoudige vraag in de ING-kantoren. iPod is een geregistreerd
merk van Apple Inc. De diensten van ING Privalis Services zijn voorbehouden aan wie een juridisch vrij beroep uitoefent.
ING België nv – Bank – Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – Btw: BE 0403.200.393 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789.
Verantwoordelijk uitgever: Inge Ampe – Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel – 707538N – 07/13.

Vervolg van blz. 3

Woord van de Voorzitter

Daarnaast opteren wij er dit jaar voor het eerst voor om
nog twee bijkomende studienamiddagen te organiseren,
die doorgaan op donderdagnamiddag 6 februari en 27
maart 2014. Een van de thema’s die zal behandeld worden is grensoverschrijdende geschillenbeslechting en
arbitrage. U krijgt via e-mail te gepasten tijde meer informatie.
Tevens wens ik u heel graag warm te maken voor de niet
te missen openingsactiviteiten van de balie te Brussel op
donderdag 21 en vrijdag 22 november 2013. Exact 10 jaar
na haar voorzitterschap bij het Vlaams Pleitgenootschap,
houdt Mr Laura Parret op donderdag 21 november 2013
de openingsrede. Op vrijdag 22 november 2013 volgt het
traditionele galadiner en dansfeest in de Hallen van
Schaarbeek. Het organiseren van dergelijk event blijft
ieder jaar een uitdaging, en wij hopen dan ook op uw talrijke opkomst. De uitnodiging en andere praktische
informatie zal u in de loop van de maanden september
en oktober 2013 ontvangen.
Ten slotte legt het Vlaams Pleitgenootschap zich toe op
de organisatie van culturele activiteiten. Het bestuur
stelde voor u een uitgebreid programma samen waarbij
de liefhebbers van onder meer opera, toneel en stand-up
comedy zeker aan hun trekken zullen komen. Het Vlaams
Pleitgenootschap verwent ook menig confrater met een
waaier aan Bourgondische activiteiten. Tijdens allerhande proeverijen (wijn, koffie, sigaren, etc.) krijgt u de gelegenheid om uw specialisaties uit te breiden. De cultuur-
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reis gaat dit jaar naar het mooie Turijn, een aanrader
dus, en in het najaar worden een aantal verborgen pareltjes in Wallonië aangedaan. U vindt een overzicht van de
activiteitenkalender elders in dit nummer.
Rest mij nog de nieuwe stagiairs welkom te heten aan
deze balie en hen een interessante en verrijkende stage
toe te wensen. Hopelijk vinden zij snel hun weg aan onze
bijzondere balie. Zowel onze jonge confraters van de
JABkes als het Vlaams Pleitgenootschap zullen hen
alvast met open armen ontvangen op onze vele activiteiten.
Het Vlaams Pleitgenootschap steunt op een rijke traditie, die met het nodige gezond verstand en een vleugje
dynamiek ook wel eens mag doorbroken worden, en erg
trouwe leden. Het is steeds het opzet van het bestuur om
het ledenaantal verder uit te bouwen, hetgeen onze
representativiteit en draagkracht alleen maar ten goede
kan komen. Het lidmaatschap biedt tal van voordelen nu
de leden kunnen rekenen op een aanzienlijk gunsttarief:
reeds bij deelname aan enkele activiteiten of recyclagemiddagen, verdient u uw lidgeld in no time terug. U vindt
meer informatie in de brief die als bijlage bij dit
Poelaertplein werd gevoegd.
Wij hopen u talrijk op onze activiteiten te mogen begroeten.

LIDGELDEN 2013-2014
- 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.
Bij inschrijvingen per groep vragen wij u vriendelijk om in een aparte e-mail aan ons secretariaat (info@vlaamspleitgenootschap.be) toe te lichten voor wie u ledengeld betaalt.

Ereleden 2013/2014
Bertrand Asscherickx, Carl Bevernage, Harry Cailliau, Jean-Yves Cerckel, Patricia Cools, André De Becker,
Philippe Declercq, August De Ridder, Luc De Ridder, Lieven De Wulf, Patrick Dillen, Johan Dubaere,
Jean-Pierre Fierens, Huguette Geinger, August Gooris, Joost Hendrickx, Frans Jacobs, Frank Judo,
Godelieve Koninckx, Dirk Lambrecht, Gertrudis Leysen, Dirk Lindemans, Luc Panis, Stefaan Raes,
Jean-Noël Renard, Jozef Slootmans, Alex Tallon, Jan Uyttersprot, Karel Van Alsenoy, Leo Van den hole,
Frank Van Der Schueren, Frank Van Der Schueren, Hugo Van Eecke, Hans Van Ham,
Peter Verhaeghe, Tim Vermeir
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Agenda
KALENDER CULTUREEL-SOCIALE ACTIVITEITEN

Een nieuw gerechtelijk jaar, een nieuw werkingsjaar voor het VPG en een nieuw boeiend programma, waarbij de nodige aandacht gaat naar culturele en sociale activiteiten.
U vindt hieronder alvast een eerste overzicht van onze activiteiten. Meer informatie volgt via e-mail.
Wij hopen u talrijk te mogen ontmoeten.
• Zondag 15 september 2013 (11u) : Brunch (Nomad, Oudergem, Brussel)
Naar jaarlijkse traditie zet het VPG het gerechtelijk jaar in met een heerlijke zondagse brunch. Ditmaal laten we ons verwennen in Nomad (Waversesteenweg 1731, 1160 Oudergem, www.nomadcafe.be) alwaar een heerlijk buffet ons
opwacht en we vakantieverhalen kunnen uitwisselen. Sfeer gegarandeerd!
• Donderdag 3 oktober 2013 (20u) : Avondbezoek drukkerij De Persgroep (kranten De Tijd en De Morgen) (Lokeren)
Met een gids bezoeken wij de drukkerij waar De Tijd en De Morgen dagelijks gedrukt worden.
Indien gewenst, kunnen we tevens de drukopstart van de avondproductie van deze kranten meemaken.
• Woensdag 9 oktober 2013 (19u30) : Diner Stagemeester – Stagiair (Le Cercle des Voyageurs, Brussel)
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.
• Woensdag 23 oktober 2013 (19u30) : Opera La Clemenza di Tito - Wolfgang Amadeus Mozart (De Munt)
Met La Clemenza di Tito keerde Mozart enkele maanden voor zijn dood terug naar de opera seria, een genre dat hij
sinds Idomeneo niet meer had beoefend.
Ten onrechte is dit werk lang in de schaduw blijven staan van zijn andere grote meesterwerken, hoewel veel van de
muziek die hij voor deze opera schreef tot het beste van zijn oeuvre behoort.
• Zaterdag 9 en zondag 10 november 2013 : Najaarsweekend - Verborgen parels van Wallonië
Gedurende dit herfstweekend ontdekken we enkele verborgen culturele en culinaire parels van Wallonië en gaan tevens
op ontdekking in de mooie natuur.
• Woensdag 13 november 2013 (19u) : Koffiedegustatie
Cupping in een sfeervolle koffiebar. We gaan op zoek naar goede koffie, en verkennen wanneer welke koffie het meest
geschikt is. Conclusies afwerken met de juiste koffie, het kan!
• Donderdag 21 november 2013 (18u) : Plechtige Openingszitting (Justitiepaleis)
In het kader van de openingsactiviteiten houdt Mr. Laura Parret de openingsrede, met als titel "Het wankelend geloof
in het marktmechanisme: reflecties over de gevolgen voor onze rechtsstaat". De rede wordt gevolgd door een receptie.
• Vrijdag 22 november 2013 (19u) : Galadiner en dansfeest (Hallen van Schaarbeek)
Op vrijdag 22 november 2013 volgt in het kader van de openingsactiviteiten het traditionele en niet te missen galadiner en dansfeest, dit jaar in de Hallen van Schaarbeek. Een jaarlijks hoogtepunt van het VPG én van de Brusselse advocaten.
• Woensdag 27 november 2013 (19u30) : Fototentoonstelling Lieve Blancquaert (ING Cultuurcentrum Brussel)
Tijdens deze nocturne, aangeboden door ING Privalis, kunnen de mooiste beelden van Lieve Blancquaert op groot formaat bewonderd worden. Niet elke plek op zich, maar terugkerende thema's, zoals de kraamafdelingen, de familie, de
rituelen, etc., vormen de leidraad voor de opstelling van de beelden.
Een bijzonder emotionele ervaring. We bezoeken de tentoonstelling met gids.
• Donderdag 12 december 2013 (20u) : Hongaarse wijntasting
Tijdens deze degustatie krijgt u de kans om kennis te maken met de eerder onbekende wereld van de Hongaarse wijn.
Onder begeleiding van onze Sommelier Conseil van dienst, Jim Bauters, worden uw zintuigen geprikkeld door de harmonie tussen verschillende Hongaarse wijnen en de daarop afgestemde hapjes. Het wordt met andere woorden een
avond van stijlvol en gezellig degusteren in een ongedwongen sfeer!
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• Donderdag 19 december 2013 (20u) : “Kiss & Cry”, door Jaco Van Dormael en Michèle Anne De Mey (KVS, Brussel)
Door een ingenieuze mix van theater, dans en film creëren J. Van Dormael en M.A. De Mey een betoverend miniatuursprookje.
Kiss & Cry is de eerste samenwerking tussen filmregisseur Jaco Van Dormael en zijn partner Michèle Anne De Mey. Hij
maakte naam met parels als Toto le héros, le Huitième Jour en Mr. Nobody. Zij danste jarenlang bij Rosas, richtte haar
eigen gezelschap Astragale op, en groeide uit tot één van de belangrijkste choreografen in Franstalig België.
Kiss & Cry ontving in 2011 de Prix de la Critique voor beste dansvoorstelling.
Een wereldhit, voor het eerst in het Nederlands in de KVS in Brussel!
• Donderdag 23 januari 2014 (19u) : Europalia India – Indomania: Van Rembrandt tot de Beatles (Bozar)
Indomania is een tentoonstelling die de ontmoeting tussen Europa en India verkent- door de ogen van Westerse reizigers- die afwisselend fascinatie, superioriteit, angst en maar al te vaak onwetendheid verraden. Wat zijn de artistieke
en culturele gevolgen van deze ontmoetingen? Wat is de Westerse perceptie van India vandaag en welke facetten van
de eeuwenoude verbeelding spelen vandaag nog een rol?
We bezoeken de tentoonstelling met een gids.
• Woensdag 12 februari 2014 (20u) : Sigarentasting (Belga Queen)
In de sigarenruimte van de Belga Queen zal u de keuze hebben tussen twee zeer fijne Cubaanse sigaren. Daarbij zullen
u tevens twee karaktervolle rums worden aangeboden met hapjes. Water om te verfrissen. Datum onder voorbehoud.
• Dinsdag 25 februari 2014 (20u30) : “De onkreukelbare”, doorThomas Bellinck en Jeroen Vander Ven (KVS, Brussel)
Vertrekkend van de omstreden figuur van Robespierre, dompelt Steigeisen zich voor dit toneelstuk onder in de gebruiken, de feesten en de rituelen van de Franse Revolutie.
Jeroen Vander Ven staat alleen op scène, maar het lijkt alsof een heel regiment spelers hem bijstaat – nooit eerder een
solo gezien met zoveel volk op de planken.
• Donderdag 27 februari 2014 (18u) : Pleitwedstrijd (Justitiepaleis)
Het VPG organiseert ieder jaar haar traditionele pleitwedstrijd alwaar de pleiters een fictieve zaak krijgen toebedeeld
en hun pleidooien zullen worden beoordeeld door een professionele jury. De laureaten worden afgevaardigd naar de
internationale pleitwedstrijd in Breda resp. naar het Vlaams Pleitjuweel.
• Dinsdag 15 april 2014 (20u) : “Spijtig, spijtig, spijtig”, door Wim Helsen (Bol KVS, Brussel)
“Heerlijke humor: absurd, maar in de vertolking van complexe menselijke gedachten nooit vrijblijvend”- cobra.be
• Donderdag 1 mei 2014 (20u) : “Macbeth” door Brett Bailey (KVS, Brussel)
In deze hedendaagse bewerking van Verdi’s Opera Macbeth brengt Brett Bailey een verhaal over begeerte, corruptie en
dubieuze transacties, te midden van oorlogen en gewetenloze uitbuiting.
• Donderdag 15 mei 2014 (20u) : Cocktail workshop
De lente is aangebroken, tijd voor een frisse cocktail! Onder begeleiding van een professional zal u dankzij deze workshop meerdere cocktails leren shaken. Alle ingrediënten voor een sfeervolle avond zijn aanwezig.
• Donderdag 22 mei 2014 (20u) : Opera Rigoletto - Guiseppe Verdi (De Munt)
Het was in 1851 dat Rigoletto in première ging, een opera die Verdi met zijn librettist Francesco Maria Piave had uitgewerkt op basis van Victor Hugo’s Le Roi s’amuse. Het was een triomf.
• Donderdag 29 mei 2014 – Zondag 1 juni 2014 : Citytrip Turijn en omgeving (Italië)
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het VPG in het Hemelvaartweekend haar citytrip/cultuurreis, ditmaal naar het
mooie Turijn.
Hou zeker onze website (www.vlaamspleitgenootschap.be) en uw “elektronisch postvak-in” in het oog. Wij houden u
nauwgezet op de hoogte van onze activiteiten!
Met confraternele groet,
Het bestuur van het Vlaams Pleitgenootschap 2013 -2014
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RECYCLAGEMIDDAGEN
Naar jaarlijkse gewoonte biedt het VPG een reeks van interessante recyclagemiddagen aan, die doorgaan op dinsdag
of vrijdag van 12u tot +/- 14u in het auditorium van de FOD Justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.
Er worden bij aankomst een drankje en broodjes voorzien.
De kostprijs voor een individuele recyclage bedraagt:
- 15 EUR voor stagiairs-leden
- 25 EUR voor leden
- 40 EUR voor niet-leden.
Voor elk van deze recyclages werden 2 juridische punten aangevraagd.
Inschrijvingen dienen te gebeuren ten laatste daags voor de recyclagemiddag per e-mail naar info@vlaamspleitgenootschap.be of per fax op het nummer 02 508 65 82, vóór 12u.
Daarnaast bieden wij een abonnementsformule aan, die voor alle recyclagemiddagen 250 EUR voor leden en 400 EUR
voor niet-leden kost. Het abonnement kan door meerdere personen van eenzelfde categorie binnen eenzelfde advocatenkantoor worden gebruikt. Een abonnement voor niet-leden kan uiteraard eveneens worden gebruikt door leden.
Een abonnement voor leden kan tenslotte ook gebruikt worden door stagiairs-leden. Abonnementen kunnen besteld
worden door betaling van het juiste bedrag op rekeningnummer BE64 6300 2151 3952 met vermelding “abonnement
recyclagemiddagen 2013-2014”.
Het aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming wordt enkel meegegeven in geval van aanwezigheid
en op naam van de aanwezige persoon.
Het volledige programma vindt u hieronder:
• Dinsdag 17 september 2013 : "Sociale Media" - Pieter-Jan Valgaeren
• Vrijdag 11 oktober 2013 : "Verblijfsregeling van kinderen na scheiding van hun ouders en andere gerelateerde topics"
- Mr. Christine Van Roy
• Vrijdag 18 oktober 2013 : "De bewijsmiddelen in het burgerlijk recht, gewikt en gewogen" - Wannes Vandenbussche
• Dinsdag 5 november 2013 : "Private afdwinging van het mededingingsrecht. Kunnen slachtoffers van inbreuken op
de mededingingsregels schadevergoeding bekomen " - Mr. Thomas De Meese
• Vrijdag 6 december 2013 : "De gezinshereniging in het vreemdelingenrecht" - Mr. Luc Denys
• Vrijdag 10 januari 2014 : "Actualia arbeidsrecht" - Mr. Caroline Naesens
• Vrijdag 31 januari 2014 : "Is uw cliënt voorbereid op een (onverwacht) bezoek van de fiscus? Over het visitatierecht en
andere onderzoeksbevoegdheden van de fiscus" - Mr. Annick Visschers en Mr. Kim Bronselaer
• Dinsdag 11 februari 2014 : "Bemiddeling versus arbitrage" - Mr. Theo De Beir en Mr. Charlotte De Muynck
• Vrijdag 28 februari 2014 : "Actualia Verkeersrecht" - Mr. Lieven Van Besien
• Dinsdag 11 maart 2014 : "Actualia gedingkosten en rechtsplegingsvergoeding" - Mr. Jachin Van Doninck
• Dinsdag 29 april 2014 : "Fiscaal adviseur, een risicoberoep? Over de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid
van de fiscaal adviseur" - Mr. Annick Visschers en Mr. Sophie Lippens
• Dinsdag 27 mei 2014 : "Actualia ondernemingen in moeilijkheden" - Mr. Bart De Moor
• Vrijdag 13 juni 2014 : "Het milieurecht in het kader van due diligence" - Mr. Jens Mosselmans
• Dinsdag 24 juni 2014 : "De grenzen van het intellectuele eigendomsrecht" - Mr. Alexis Fierens
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Verslag van de secretaris

G

Liesbeth Jansens

eachte confraters,

De Britse schrijver Graham Greene
stelde ooit filosofisch: “Een verhaal
heeft een begin noch een einde:
men kiest willekeurig het moment
waarop men mijmert over wat voorbij is, en het moment waarop men
vooruitblikt naar wat nog komt.” Als
we dan toch, louter arbitrair, een
moment mogen kiezen om te mijmeren over wat achter ons ligt, lijkt de
bestuurswissel aan het einde van
het 122e werkingsjaar de uitgelezen
gelegenheid te zijn.
Het jaar werd elegant in gang
geschopt met de jaarlijkse openingsbrunch in de Halles des Tanneurs,
een prachtig Art Nouveau gebouw
gelegen vlakbij de Zavel. De brunch
was mooi verzorgd, de champagne
prikkelde de zinnen en verdreef elk
restje zondags ochtendhumeur, en
het was aangenaam ontbijten in
gezelschap van confraters, sympathisanten en hun gezinnen.
Het Vlaams Pleitgenootschap was
ook aanwezig op de eedaflegging
van onze jongste confraters. Niet
minder dan 144 stagiairs hebben in
september de eed afgelegd. Zij
zagen zich in oktober vervoegd door
nog eens 40 stagiairs. Eén jaar verder, hopen we uiteraard dat zij hun
weg gevonden hebben aan onze
Balie. Het Vlaams Pleitgenootschap
en de JABkes organiseerden
opnieuw een ontmoetingsmoment
tussen stagemeester en stagiair, tijdens een welgesmaakt buffetdiner in
de Cercle des Voyageurs. Er is zelden
gelegenheid om in zulk een gezellige
en informele setting een gesprek aan
te gaan met bekende en onbekende
confraters, over de generaties heen.
Met veel genoegen konden wij dan
ook vaststellen dat de opkomst dit
jaar talrijk was, en de conversaties
genereus en uitnodigend.
Op 22 en 23 november 2012 organiseerde het Vlaams Pleitgenootschap
de Plechtige Openingszitting en de
Plechtige Opening van het gerechte-

lijk jaar. Het Vlaams Pleitgenootschap had het genoegen om Mr.
Joeri Vananroye te horen spreken als
openingsredenaar. Met zijn intrigerende uiteenzetting, “Morele wezens
en wetsontduikende monniken: over
de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid”, bood hij nieuwe perspectieven over een thema dat voor velen
onbekend was. De openingsrede
wordt traditiegetrouw gevolgd door
een repliek van onze voorzitter, Mr.
John-John Ackaert, en vervolgens
door een toespraak van onze
Stafhouder, Mr. Hugo Vanden
Berghe. Het Vlaams Pleitgenootschap mocht andermaal rekenen op
de gastvrijheid van het Hof van
Cassatie, die de impressionante
Plechtige Zittingszaal ter beschikking stelde. De Plechtige Opening
werd afgesloten met het Galadiner
en het aansluitende dansfeest. De
bühne voor dit evenement was
Autoworld en de tientallen oldtimers die er tentoongesteld werden.
We waren verheugd zoveel gasten
van onze eigen balie en van talrijke
binnen- en buitenlandse balies te
mogen verwelkomen.
Het Vlaams Pleitgenootschap biedt
elk jaar opnieuw een uitgebreide
waaier aan permanente vorming aan
een toegankelijke prijs. De recyclagemiddagen worden dan ook druk
bijgewoond en bijzonder gesmaakt
door de deelnemers. In het aanbod
was er voor elk wat wils. Er werd stilgestaan bij uiteenlopende thema’s
in diverse rechtstakken, onder meer
het zekerheden- en executierecht,
het intellectueel recht, straf- en
strafprocesrecht, overheidsopdrachten, marktpraktijken, distributiecontracten, bouwrecht, arbeidsrecht,
handelshuur, vennootschapsrecht,
vermogensplanning, insolventierecht en aansprakelijkheidsrecht.
Onze sprekers zijn traditiegetrouw
Brusselse advocaten, gerenommeerd in hun vakgebied en geroemd
om hun expertise. Zij werpen, vanuit
de praktijk en met oog voor de actuele ontwikkelingen binnen hun vakgebied, een verhelderende blik op
een juridisch thema. De inzet en

bereidwilligheid van deze sprekers
wordt
door
het
Vlaams
Pleitgenootschap
ten
zeerste
gewaardeerd. We hopen ook volgend
jaar beroep te mogen doen op de
vele juridische talenten die onze
Brusselse balie rijk is.
Op vrijdag 3 mei 2013 wijdde het
VPG haar jaarlijkse studiedag aan
het pro-actief ondernemingsrecht,
onder het wakende oog van voorzitter professor Herman Cousy. Tijdens
deze studiedag werd toegelicht hoe
partijen in het ondernemingsrecht
de vrije ruimte binnen de grenzen
van het dwingende recht zo optimaal
mogelijk kunnen inkleuren, teneinde
een oplossing te bekomen op maat
van de cliënt en in anticipatie op
diverse (worst case) scenario’s. De
sprekers gaven daarbij concrete tips
voor het opstellen van private juridische instrumenten zoals overeenkomsten, statuten of factuurvoorwaarden.
Omdat cultuur de geest voedt en de
pijn van onze intellectuele arbeid
verzacht, hadden we ook dit jaar een
uitdagende en gevarieerde cultuurkalender voor u in petto. De muziekliefhebbers hadden legio opties. Er
was het concert van ons vaderlands
wonderkind Jef Neve en Dmitri
Shostakovich, het slotconcert van de
Koningin Elisabethwedstrijd en de
opera’s, La Traviata en Cosi Fan
Tutte. Het Brussels Philharmonic
Orchestra bracht samen met het
Vlaams Radiokoor een innemende
p. 9
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uitvoering van Mozart’s Requiem. De
kunstliefhebbers waren welkom op
de tentoonstelling van Permeke en
de tentoonstelling Yves Saint
Lauren Visionair. Bruno Vanden
Broecke raakte diep in het hart met
zijn pakkende monoloog, ‘Missie’.
De conférence van Jacques Vermeire
zorgde voor een verfrissende toets
van comedy in het geheel. De
smaakpapillen werden getroost tijdens diverse degustatiesessies,
waarbij zowel wijnen als schuimwijnen aan bod kwamen. We werden
rondgeleid in het Brusselse
Justitiepaleis en in de Koninklijke
Serres te Laken.
We namen onze confraters mee op
reis. De wintermaanden boden u de
kans om met het Vlaams Pleitgenootschap te skiën tijdens een
vierdaagse shortski. De lentemaanden boden u de gelegenheid om
Praag te verkennen tijdens een vierdaagse citytrip.
Laten we de pleitwedstrijd niet vergeten. Niet minder dan dertien mondige stagiairs lieten het beste van
hun kunnen zien tijdens gevatte en
krachtige pleidooien. Diverse takken
van het recht kwamen aan bod in
uiteenlopende casussen, waarbij elk
standpunt met verve verdedigd werd
door de spitante deelnemers. De
jury sprak niets dan lovende woorden over de inzet waarvan de kandidaten deden blijken. Onze laureaten
hebben de vertegenwoordiging van
onze balie op zich genomen tijdens
de Zuidelijke Pleitwedstrijden te
Breda en tijdens het Vlaams
Pleitjuweel, dat plaatsvond in
Kortrijk.
Het Vlaams Pleitgenootschap bleef
daarnaast niet blind voor de thema’s die
de Brusselse advocaat aanbelangen.
In eerste instantie wenst het Vlaams
Pleitgenootschap haar Brusselse
confraters te informeren. In het eerste semester werd er stilgestaan bij
het brandende en prangende vraagstuk over de invoering van B.T.W. in
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de advocatuur. In de zoektocht van
de regering Di Rupo naar extra
inkomsten, kwam de vrijstelling voor
advocaten opnieuw onder druk te
staan. De voor- en nadelen van
B.T.W., en de gevolgen van de mogelijke invoering, werden uitvoerig
bediscussieerd en toegelicht door
Mr. Luc Vanheeswijck, gerechtsdeurwaarder Ivo Geukens, Mr. Danny Stas
en notaris Benoit Cloet. Het tweede
semester bracht de verkiezingen met
zich mee. Niet minder dan vier kandidaten vice-stafhouders hebben
zich aangediend. In een spannende
race naar de verkiezingsuitslag,
legde Deken Hugo Van Eecke in een
openhartig debat het vuur aan de
schenen van de kandidaten.
Daarnaast acht het Vlaams
Pleitgenootschap het ook cruciaal
om te handelen, wanneer de
omstandigheden dit vereisen. Het
Vlaams Pleitgenootschap bij de
Balie te Brussel heeft, bij monde van
mr. P. Van Orshoven, op 2 januari
2013 bij het Grondwettelijk Hof een
beroep ingesteld tot vernietiging van
de wet van 19 juli 2012 betreffende
de hervorming van het gerechtelijk
arrondissement
Brussel-HalleVilvoorde. Het Vlaams Pleitgenootschap schaart zich op die manier aan
de zijde van onder meer de Orde van
Vlaamse Balies, en zij werden beide
inmiddels bijgetreden door de
Nederlandstalige magistraten van
Brussel. Het Vlaams Pleitgenootschap acht bovenvermelde wet fundamenteel in strijd met de grondwettelijke beginselen van gelijkheid
en niet-discriminatie en nefast voor
de goede rechtsbedeling in ons
rechtsgebied en zag zich bijgevolg
genoodzaakt om te reageren. U zal
ten gepaste tijde bericht worden
over de verdere ontwikkelingen in dit
dossier. Een uitspraak laat wellicht
niet lang meer op zich wachten.
Er werd u driemaandelijks verslag
uitgebracht in uw favoriete tijdschrift, het Poelaertplein. Wij danken
uiteraard de redactie en onze drukker
voor hun niet aflatende inzet.

De Balie van Brussel is misschien
wel het buitenbeentje van de
Belgische Balies. Reden te meer om
bruggen te bouwen en te verbroederen met onze collega’s uit binnen- en
buitenland. Het Vlaams Pleitgenootschap was vertegenwoordigd op de
plechtige openingszittingen van de
Balies van Ieper, Brugge, Hasselt,
Leuven,
Mechelen,
Tongeren,
Antwerpen,
Gent,
Kortrijk,
Oudenaarde, Dendermonde, BrusselFranstalig, Aarlen, Neufchâteau,
Marche, Charleroi, Dinant, Huy, Luik,
Bergen, Namen, Nijvel, Tournai,
Verviers, Breda, Parijs en Londen.
Ook dit jaar kon onze vereniging
rekenen op enthousiaste vrijwilligers
die zich gewetensvol en non-billable
hebben ingezet opdat hun confraters
zouden kunnen genieten van een rijkelijk aanbod aan activiteiten. Ook
dit jaar was het een plezier en
genoegen om te mogen vaststellen
dat de activiteiten gesmaakt werden.
Ook dit jaar was uw aanwezigheid en
uw enthousiasme, geachte confrater,
de mooiste beloning voor onze inzet
en de maatstaf bij de evaluatie van
onze activiteiten.
Het lijkt dan ook gepast om dit verslag af te sluiten met een oprecht
woord van dank aan allen die rechtstreeks of onrechtstreeks hebben
bijgedragen tot het welslagen van
onze activiteiten.
Een bijzonder woord van dank gaat
uit naar onze voorzitter, Mr. JohnJohn Ackaert, die het voorbije jaar de
diesel was in de motor van het
Vlaams Pleitgenootschap en die ons
enthousiast en succesvol doorheen
een prachtig werkingsjaar heeft
geloodst.
Confraters, het voltallige bestuur
wenst u te bedanken voor uw massale aanwezigheid op onze activiteiten.
We hopen u nog vele jaren te mogen
begroeten.
Oprecht confraterneel,
Liesbeth JANSENS
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Sofie Vanden Broeck

eachte confraters,

Onze secretaris heeft een
prima aanzet gegeven voor wat nu
volgt: het cijfermatig verslag van het
werkingsjaar. Het einde van ons werkingsjaar is het moment waarop
men mijmert over wat voorbij is, en
het moment waarop men vooruitblikt naar wat nog komt.
Mijmeren, in min of meer weemoedige gedachten verzonken zijn, is
voor een Penningmeester evenwel
niet weggelegd. Op hem – of haar –
rust de taak om het voorbije werkingsjaar met kritische blik te verslaan en de nodige lessen te trekken
voor de toekomst.
Het is een leerzaam jaar geweest.
Waar we de vorige jaren hebben
kunnen vaststellen dat de financiële
situatie van de vereniging in grote
mate werd versterkt en er bijkomende inkomsten werden gegenereerd,
hebben we dit jaar moeten vaststellen dat onze inkomsten zijn gestagneerd en vooral, dat ons resultaat
tanende is.
1. Laten we van start gaan met een
analyse van onze inkomstenzijde.
De inkomsten uit ledengelden
namen af. Gezien de tarieven hetzelfde gebleven zijn als vorig jaar,
impliceert de afname van inkomsten
een afnemend ledenaantal. Terwijl
de voorbije twee jaar de kaap van
500 leden werd bereikt liepen de
leden dit werkingsjaar terug tot 492.
Een klein verschil waarbij we 35 ereleden tellen in plaats van 38, 134
tableau-advocaten met meer dan 15
jaar anciënniteit (10 minder dan
vorig jaar), 121 tableau-advocaten
met minder dan 15 jaar anciënniteit
(vorig jaar 148) (verschil 26) en jawel
202 advocaten-stagiairs tegenover
175 vorig jaar.
De trend die ik vorig jaar vaststelde
zet zich door, namelijk dat de stagiairs meer dan de tableau-advocaten, die in feite onze doelgroep zijn,
zich geroepen voelen om zich aan te
sluiten bij het VPG. Zij houden ons
ledenbestand enigszins op pijl.

Na een jaar van zeer succesvolle recyclages onder Leo Van den Hole,
komen we bij een tweede inkomstenbron waar we dit jaar een daling moeten vaststellen. Een verlies van 6.000
EUR minderinkomsten uit recyclages
werd echter opgevangen door de
inkomsten van onze uiterst geslaagde
studiedag die dan weer 6.000 EUR
meer opbracht dan vorig jaar.
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 sponsering van ING voor een bedrag van
5.000,00 EUR. Daarnaast geniet het
VPG de erkenning van culturele vereniging, wat net zoals de voorbije
twee jaar een subsidie van om en bij
1.000,00 EUR opleverde vanwege de
Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Al onze inkomstenposten in overweging genomen moeten we vaststellen dat de verhoopte 101.000 EUR,
zoals begroot aan het begin van het
jaar, uiteindelijk om en bij 94.500,00
EUR is geworden (een verschil van
6.500 EUR).
Nu de accenten van de begroting
van dit werkingsjaar eerder gelegd
werden op meer budget vrijmaken
voor een aantal van onze uitgavenposten, gaan we vervolgens enkele
van die posten onder de loep
nemen.
2. De algemene werkingskosten, die
gedurende de voorbije jaren gestabiliseerd waren en rond de 5.350,00
EUR circuleerden zijn dit jaar opgelopen tot iets minder dan 7.000,00
EUR. Samen met onze personeelskost komen we tot een totale uitgave van 27.300,00 EUR.
Er werd dit jaar meer budget vrijgemaakt voor de representaties, wat
ervoor gezorgd heeft dat vele jonge
balies een grote delegatie van het
VPG konden verwelkomen. Onze
jonge balie promoten bij de andere
balies in binnen – en buitenland
verantwoordt mijns inziens dan ook
deze uitgave.

Waar de cultuuractiviteiten vorig
jaar wat naar de achtergrond werden
gedreven door de focus op onze
recyclagemiddagen, konden onze
leden dit jaar van een zeer rijk
gevuld cultuurprogramma genieten.
Van muziek in al haar vormen over
kunst, mode en toneel, naar humor
en zelfs een stukje ‘groen’ met een
bezoek aan de Koninklijke serres.
Samen met de brunch, de wijn – en
bubbeldegustatie zorgden onze culturele activiteiten zelfs voor een
positief resultaat van iets minder
dan 330 EUR. De citytrip naar Praag
en de Shortski naar Les Deux Alpes
maakten dan weer dat het VPG 2.500
EUR moest bijschieten.
Het VPG bood ook dit jaar het forum
voor een actualiteitsdebat over de
plannen van de regering om onze
beroepsgroep aan de BTW te onderwerpen. Aspirant-stafhouders kregen de mogelijkheid om hun ambities uit de doeken te doen. De stagiairs kregen ook het woord maar
dan in een geheel andere context,
meer bepaald om hun kunde als
pleiter ten toon te spreiden.
Voorgaande activiteiten werden
afgesloten met een winst dan weer
een verlies.
Ons uithangbord, de openingsactiviteit, blijft ook dit jaar met een verlies van 32.455,55 EUR ons financieel zorgenkind. Tegenover de
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inkomsten uit de bijdragen van de
aanwezigen, zijnde 113 078,88 EUR
plaatsen we een totaal bedrag van
145.534, 43 EUR aan uitgaven.
De hoge kosten zijn te wijten aan
verschillende deelkosten die onmisbaar zijn bij de organisatie van dergelijk evenement: de zaal, het drukken en versturen van uitnodigingen,
licht, geluid, en vooral de traiteur
die de grootste deeluitgave vertegenwoordigt. Het feit dat dit jaar
ook geopteerd werd voor een band
om het feest op te luisteren maakt
dat we ongeveer op hetzelfde resultaat stranden als vorig jaar, waar het
verlies voor een groot deel werd
geleden door de uitzonderlijke locatie en de ermee gepaard gaande
extra kosten. Het lijkt mij onrealistisch de hoge kostprijs van dergelijk
evenement te willen temperen. De
onderhandelingsmarge bij de verschillende leveranciers worden in
deze tijden van financiële crisis
steeds kleiner, wil er bespaard worden dan lopen we tevens het risico
te moeten inboeten aan kwaliteit. Ik
ga ervan uit dat onze genodigden,
net zoals ik, graag waar voor hun
geld krijgen zodat we het ons naar
de toekomst toe niet kunnen veroorloven om al te fel te snoeien in onze
uitgaven willen we onze reputatie
als feestmaker par excellence alle
eer blijven aandoen.
Tot slot moet ik mij nog even buigen
over ons ledenblad, waarvoor aan
het begin van het jaar een budget
werd voorzien van 10.000 EUR maar
waarvan slechts 5.863,30 EUR daadwerkelijk werd besteed. Het
Poelaertplein blijft een discussiepunt binnen het bestuur, maar ik
onderschat de mogelijkheden van
het blad zeker niet. Naast een vernieuwende invulling van het
Poelaertplein wil ik ook dit jaar blijven ijveren voor een meer multimediale aanpak om heel onze doelgroep aan te spreken en warm te
maken voor onze activiteiten: van
confraters die liever een papieren
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versie van het Poelaertplein in handen hebben tot de nieuwe generatie
‘smart-Phone-confraters’ die internet en de sociale media als een
tweede natuur ervaren.
De totale uitgaven voor dit werkingsjaar werden aan het begin van
het jaar geraamd op om en bij
88.000,00 EUR, we stranden uiteindelijk op 93.000,00 EUR (5.000 EUR
verschil). De uitgaven bleven, ten
opzichte van de gedaalde inkomsten, beperkt, waardoor we toch op
een positieve noot kunnen eindigen.
3. Sta mij toe, confraters, om na de
toelichting van de cijfers, toch nog
enkele punten onder de aandacht te
brengen.
Ik wil er vooreerst op wijzen dat het
VPG de hoedanigheid van een vereniging zonder winstoogmerk heeft
aangenomen. Ons doel bestaat erin
de
belangen
van
de
Nederlandstalige advocaten van de
Brusselse Balie te behartigen. De
procedure die we hebben ingeleid
voor het Grondwettelijk Hof tegen
de wet betreffende de splitsing van
het gerechtelijk arrondissement, is
hier het ultieme voorbeeld.
Het aanbieden van permanente vorming en ontspanningsmomenten
met
onze
culturele
–
en
Bourgondische activiteiten kan en
mag niet gebeuren vanuit een streven naar winst. Waarmee ik uiteraard niet gezegd wil hebben dat we
niet moeten blijven zoeken naar een
gezond financieel evenwicht tussen
het garanderen van onze werkingskosten en het nastreven van onze
doelstellingen.
Met de zegswijze ‘er zijn kapers op
de kust’ zou ik willen pleiten voor
een vernieuwde aanpak van de recyclages. Niet louter op financieel vlak
met een verhoging van de deelnameprijs en een tegemoetkoming
naar de sprekers toe, maar door bij

de invulling ook beroep te doen op
de vele jonge talenten die onze
balie rijk zijn.
Het blijft ook een aandachtspunt
om via het VPG de jonge Brusselse
balie bij andere nationale en buitenlandse balies te promoten en
hen desgevallend af te helpen van
vooroordelen over onze balie. We
kunnen dit maar bereiken door zelf
aanwezig te zijn bij de evenementen
georganiseerd door die balies alsook hen aan te spreken om actief
deel te nemen aan bv. onze openingsactiviteiten.
Ik draai nog maar twee jaar mee in
het bestuur, maar het lijkt mij dat
het ‘runnen’ van het VPG vandaag de
dag niet meer weggelegd is voor één
enkele persoon. Een voorzitter is
geen übermensch maar staat of valt
met de inzet van zijn team. De voorzitter is het boegbeeld van de vereniging maar moet kunnen steunen
op een gemotiveerde achterban.
Ik durf mij ook naar de nieuwe
Voorzitter te richten met de woorden: in delegeren zit het woord eren.
Voorzitter, eer en motiveer uw
bestuursleden en het wordt ongetwijfeld een geslaagd jaar.
Collega bestuursleden, er rest mij
enkel nog jullie te danken voor de
samenwerking van het voorbije jaar,
het enthousiasme van velen en de
stille kracht van enkelen.
En inderdaad, met enige weemoed
zal ik mijmeren over de fijne
momenten die ik beleefd heb met
enkele bestuursleden die het VPG
na dit jaar achter zich laten.
Oprechte dank voor jullie inzet, het
ga jullie goed.
Waar het verhaal voor sommige vandaag eindigt, begint het voor anderen.
Le Roi est mort, vive le Roi.
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Karlien Delesie en Diewertje Castelein

eachte confraters,

Als nieuw verkozen vertegenwoordiger van de stagiairs en
voorzitter van de VZW Jong
Advocaten Brussel, Kring Der
Stagiairs (JABkes) is het een genoegen de leden van de balie, en in het
bijzonder de stagiairs, te mogen
begroeten. Wij wensen ons in dit
welkomstwoord dan ook speciaal te
richten tot deze nieuwe stagiairs en
hun stagemeesters.

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 afgerond
met examens teneinde het B.U.B.A.
of bekwaamheidsattest tot het
uitoefenen van het beroep van advocaat te behalen. De beroepsopleiding bestaat enerzijds uit het volgen
van 4 algemeen
verplichte vakken die in elke stageschool op basis van eenzelfde cursus
worden aangeboden, nl. deontologie,
communicatievaardigheden
(pleidooi – contact met de cliënt –
bemiddeling – onderhandelingstechnieken), burgerlijk procesrecht
en strafprocesrecht en, anderzijds,
uit het volgen van bepaalde specifiek verplichte vakken, nl. vakken die
een bepaalde balie dermate noodzakelijk 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
stagiairs aan onze balie, evenals het
vak vreemdelingenrecht. Uw aanwezigheid in de lessen is verplicht, dus
breng best ook tijdig uw stagemeester op de hoogte van het feit dat u
gedurende deze periode niet of minder beschikbaar zal zijn. Aangezien
er twee sessies zijn voor deze lessen,
één sessie in het najaar en één in het
voorjaar, is het ook aan te raden om

te overleggen met uw stagemeester
welke sessie het best zal aansluiten
bij uw werkzaamheden op kantoor.
De lessenreeksen worden afgesloten
met een korte examenperiode, waarbij wij jullie zeker willen waarschuwen om deze examens niet te onderschatten. De combinatie met de
werkzaamheden op kantoor zorgt
ervoor dat dit een zeer uitdagende
periode vormt.
Elke advocaat-stagiair is ook verplicht deel te nemen aan de kosteloze juridische bijstand voor minvermogenden georganiseerd door het
BJB. Net omdat de behandeling van
“Pro Deo-dossiers” een onderdeel
uitmaakt van de opleiding ter voorbereiding van de inschrijving op het
tableau, heeft iedere advocaat-stagiair de deontologische verplichting
de toevertrouwde Pro Deo-dossiers
persoonlijk te behandelen.
Naast de dagdagelijkse beroepsbezigheden zorgen de JABkes zeker voor
de nodige ontspanning, met een
heel aantal culturele en ontspannende activiteiten. Deze activiteiten
zijn dan ook de ideale gelegenheid
om andere confraters te ontmoeten
in een niet-werkgerelateerde omgeving en te verbroederen met jullie
medestagiairs.
Wij nodigen jullie uit de kalender te
raadplegen
via
de
website
www.jabkes.be voor afterworks, 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. Op de JABkes
pagina kan je steeds op de hoogte
blijven van alle activiteiten die op de
agenda staan en tevens foto's vinden van de voorbije activiteiten.

jullie fototoestel als Brussel beter te
leren kennen! Daarnaast zetten we
het jaar ook in met een spetterende
Kick Off - After Work, afspraak op 12
september, vanaf 19 uur in de
Havana Club.
De JABkes zijn ook steeds op zoek
naar enthousiastelingen om het bestuur te vervoegen. Heb jij zin om
actief en geëngageerd mee te werken
aan opleiding, cultuur, sport en
ontspanning voor de jonge advocaten binnen jouw balie, laat dan zeker
van je horen!
Ten slotte rest er ons niets meer dan
alle stagiairs – mede in naam van
alle bestuursleden van de JABkes –
een heel leerrijke stage toe te wensen. Wij hopen jullie allen snel te
mogen verwelkomen op één van de
volgende JABkes-activiteiten!
Mochten jullie nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om
contact op te nemen.
Met confraternele groeten,
Karlien DELESIE
Vertegenwoordiger van de stagiairs
bij de Nederlandstalige Orde van de
Brusselse Balie voor het
gerechtelijk jaar 2013-2014
E-mail: kde@vancutsem.be of
info@jabkes.be
Diewertje CASTELEIN
Voorzitter JABkes 2013-2014
E-mail: info@jabkes.be

Noteer alvast 22 september 2013
voor onze eerste cultuuractiviteit:
"L’été indien op z’n Brussels", een
stadswandeling met een professionele fotograaf als gids doorheen verschillende dynamische wijken in
Brussel. Een ideale manier om zowel
p. 13
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Een advocaat
die behoefte heeft aan cruciale
juridische informatie, kiest
logischerwijs voor Jura.

Een advocaat
die kiest voor Jura, is tot
de tanden gewapend om grote
dossiers te behandelen.

Een advocaat die veel
geld verdient, kan zich
een luxueuze cruise
rond de wereld veroorloven.

Een advocaat
die grote dossiers behandelt,
verdient veel geld.

Een advocaat die een luxueuze cruise
rond de wereld maakt, strandt in
China door een betreurenswaardig
faillissement van de rederij.

Een advocaat die strandt in China
als gevolg van een faillissement van
de rederij, merkt op dat zijn medepassagiers in hetzelfde schuitje zitten.

Een advocaat
die de rederij dagvaardt,
wil alle juridische troeven
in handen hebben.

Een advocaat die opmerkt
dat zijn medepassagiers
in hetzelfde schuitje zitten,
dagvaardt meteen de rederij.

Een advocaat die alle juridische
troeven in handen wil hebben,
heeft behoefte aan
cruciale juridische informatie.

Een advocaat
die behoefte heeft aan cruciale
juridische informatie,
kiest logischerwijs voor Jura.

Jura, logisch toch.
Nog twee logische stappen te gaan:
Bedenk uw eigen ‘Jura, logisch toch’-scenario.
Neem deel aan de wedstrijd op Â www.kluwer.be/jura-logisch en maak kans op een iPad.

Maak een afspraak met een van onze Jura experts en ontdek de Jura logica ten gronde.
Bel 0800 95 177 of mail naar Jura@kluwer.be
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De stadReisverslag
van de duizend torens
van de citytrip naar Praag
Liesbeth Jansens

V

an donderdag 9 mei tot zondag 12 mei 2013 trok het
Vlaams Pleitgenootschap
met 24 enthousiaste deelnemers
naar de stad van de duizend torens,
het prachtige Praag.

ter ons te vertellen. Daarenboven
hadden we het plezier om gezeten te
zijn vlak voor het podium, aan de
boxen. “Best seats”, wist een serveerster ons te vertellen. Een aantal
reisgenoten liet akte nemen van een
gegronde vrees op permanente
gehoorschade. Na enig gepalaver en
na het inpalmen van menig restaurantmedewerker, kon toch worden
bekomen dat de drummer een beetje
gas terug zou nemen, zodat het
gezelschap alsnog kon genieten van
een gezellige diner.

Gelegen in het centrum van Europa,
wellicht een beetje verder noordwaarts en westwaarts dan de meeste
mensen denken, strekt deze innemende stad zich uit langs de oevers
van de Moldau, omgeven door
glooiende heuvels. Bij de eerste aanblik van de stad borrelde Bedfiich
Smetana’s Vltava spontaan in mij op:
de perfecte muzikale vertaling van de
schoonheid van deze betoverende
rivier.
Op donderdag werd de Oude Stad
verkend. Een gids leidde ons doorheen straatjes, over boulevards en
over pleinen, onze aandacht vestigend op de grootse monumenten en
de kleine details die aan het ongeoefende oog van een toerist doorgaans
ontsnappen. Het Oude Stadsplein,
de Karelsbrug, het astronomisch
uurwerk, … De geschiedenis van de
stad overbrugt duizenden jaren. De
stad werd daarenboven nooit verwoest door vuur of bombardement,
en biedt dan ook een unieke mikmak
van oude en moderne architectuur.
We werden verwelkomd in een
Tsjechisch advocatenkantoor dat
nauwe banden heeft met België en
dat ook, ter plaatse, Belgische advocaten huisvest. Met een glaasje in de
hand werd op onderhoudende
manier toegelicht welke economische banden er bestaan tussen
beide landen.
De namiddag werd afgesloten met
een zonnig terrasje, op een vergeten
pleintje in het centrum. De perfecte
gelegenheid voor de reisgenoten om
elkaar te leren kennen. Daarna werd
het hotel verkend en goed bevonden.
We verbleven in het Fusion Hotel,
recent geopend, hip ingericht en een
van de weinige plaatsen waar je van
een cocktail kan nippen aan een
(roterende) 360° bar.

Vrijdagochtend stond iedereen fit en
monter op het appel voor een bezoek
aan Mala Strana, het Strahov klooster, de Praagse Burcht en Hradcany.
Eerste taak van de dag? Een paraplu
kopen! De regen gutste in stevige
geuten neer. Jassen mochten niet
baten en al gauw waren we allemaal
nat tot op het ondergoed. Maar we
gingen door, elkaar steunend en banden smedend in het vervloeken van
de gemeenschappelijke vijand: de
weergoden. Gedeelde smart is halve
smart. Gelukkig was er onderweg
heel wat te zien. Een van onze reisgenoten wist te verrassen met een
brede kennis van de geschiedenis en
wist duiding te geven bij elk detail.
De Sint-Vitrus kathedraal deed onze
monden openvallen van verbazing en
ik moet u eerlijk bekennen, beste
confraters, dat het prachtige glaswerk mij zelfs week maakte van
bewondering.
Op vrijdagavond trakteerde het
Vlaams Pleitgenootschap op een
diner in een ondergrondse jazzclub.
De organisatie had gehoopt dat dit
een romantische omgeving zou zijn
met een Norah Jones adept wiens
stem zweeft op de achtergrond, doch
kwam lichtjes bedrogen uit. De jazzband du jour was zeker niet onaangenaam om horen, maar maakte gretig gebruik van de bass kick en de
cimbalen. “You never know what
you’re gonna get”, wist een serveers-

Zaterdagochtend namen we de bus
voor een bezoek aan Konopiste.
Konopiste is een kasteel, gelegen
tussen prachtige tuinen en een schilderachtig landschap. Dit kasteel
behoorde ooit toe aan de opvolger
van de Habsburgse troon, Franz
Ferdinand d’Este. U herinnert zich
Franz Ferdinand als de man die in
1914 in Sarajevo werd neergeschoten, hetgeen de eerste Wereldoorlog
inluidde. Franz Ferdinand was geobsedeerd door jagen. In zijn boeken
heeft hij vastgelegd dat hij ongeveer
300.000 dieren heeft neergeschoten,
van vossen en herten tot

Het Aanvullend Pensioen
speciaal voor U

Voorzorgskas
voor advocaten, gerechtsdeurwaarders
en andere zelfstandigen OFP

Gulden Vlieslaan 64 • 1060 Brussel
Tel. : 02 534 42 42 • Fax : 02 534 43 43
info@vkag.be • www.vkag.be
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De stad van de duizend torens

tijgers,waarvan er meer dan 100.000
prijken aan de muren van het kasteel.
Een indrukwekkende verzameling,
die gemengde gevoelens opriep.
Zaterdagnamiddag kreeg eenieder
de gelegenheid om op eigen houtje
de stad te verkennen. Op suggestie
van de organisatie, verkenden de
meesten de Nieuwe Stad, een pareltje vol jugendstil- en neogotische
architectuur. Anderen lieten zich verleiden door de ongelooflijk lekkere
etensgeuren die zich doorheen de
stad verspreidden. Overal staan

kraampjes op straat en er is een aanbod voor iedereen. Het varken op ’t
spit dat daar geserveerd werd, was zo
mals dat het eenvoudigweg smolt in
je mond. De herinnering doet me
nog steeds watertanden.
Praag is de stad van de opera en een
operavoorstelling kon voor de liefhebbers dan ook niet ontbreken tijdens deze citytrip. In de Praagse
Staatsopera genoten we van een
prachtige uitvoering van Aida van
Verdi. Daarna, opnieuw van de 19e
eeuw naar de 21e! De laatste avond

samen trokken we met zijn allen naar
de Duplex Club. Het volledige gezelschap, jong en minder jong, waagde
zich op de dansvloer in deze trendy
discotheek. Er werd gelachen en
gedanst tot in de vroege uurtjes. Een
waardige afsluiter van een schitterende uitstap.
Dank aan alle reisgenoten voor het
aangename gezelschap. We zien
elkaar misschien op onze volgende
citytrip naar Turijn terug!

Vlaams Pleitgenootschap 2013-2014

Contactgegevens bestuursleden
Voorzitter
Mr. Tamar van Colenberghe
Terhulpsesteenweg 120
1000 Brussel
GSM: 0495 434 116
tamar.vancolenberghe@nautadutilh.com
Eerste ondervoorzitter
Mr. Sofie Van den Broeck
Berkenlaan 8a
1831 Diegem
sovandenbroeck@laga.be
Tweede ondervoorzitter
Mr. Liesbeth Jansens
Ninoofsesteenweg 643
1070 Anderlecht
ljansens@racine.eu
Openingsredenaar 2013-2014
Mr. Laura Parret
Keizerslaan 5
1000 Brussel
l.parret@houthoff.com
Pro - Voorzitter
Mr. John-John Ackaert
Voltairelaan 91/2
1030 Brussel
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Bestuurslid
Mr. Zília Nagy
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Bestuurslid
Mr. Joris Roesems
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Eco-kunst van Sweetlove

Kasteel van Seneffe, Métropole Shopping Center Monaco & At The Gallery Antwerpen
Raoul Maria de Puydt

M

ens en natuur luidt het
thema van de groepstentoonstelling, die het
domein van het kasteel van Seneffe
organiseert, een gratis openluchttentoonstelling die ons tot 11
november a.s. moet boeien. Door
beeldhouwwerken neer te zetten in
de vrije natuur wil het domein van
Seneffe hedendaagse kunst toegankelijk maken voor iedereen. Het
speelt aldus een rol van bemiddelaar tussen mens, natuur en
museum, bouwwerk uit de 18de
eeuw.
William Sweetlove (° 1949) staat er
in de hoofdrol op het voorplein met
een stoet van een 60-tal dieren die
op weg zijn naar Jezus en zijn vissers, een herziene en verbeterde Ark
van Noach, een kleurrijke ontmoetingsplek als een plaats waar de
hele planeet samenkomt,
een
getuigenis voor de duurzame ontwikkeling en het behoud van de
soort, van de grondstoffen, van het
water : installatie getiteld “Aquaduc
du futur” (2013).
Sweetlove doorwandelde reeds een
lange kunstenaarscarrière.
Die
begon in de zeventiger jaren in het
aanschijn van de grootmeester
Joseph Beuys (1921 – 1986), de
avant-gardist onder de avant-gardisten, die onder het motto ‘ieder
mens is kunstenaar’ allerlei objecten en voorwerpen omtoverde tot
een conceptueel idee, opgebouwd
met de meest diverse materialen.
Bij Sweetloves eerste tentoonstellingen waren foto’s van zijn grootmoeder te zien, bijgewerkt en aangevuld met kunsthars, een kijk op
een voorbije wereld.
Wat we van hem te zien krijgen in de
21ste eeuw blijft bij uitstek een ecologische boodschap. De verloedering van de wereld pakt hij niet aan
zoals de groene negativisten, maar
hij ziet in de genetische manipulatie
de mogelijkheid deze wereld om te
vormen tot een nieuwe en betere
wereld. Door het klonen van ons
dierenpark geeft hij die vorm.

Bewonder de rij gele pinguïns op de
brug te Praag (2008) of de oproep
van de 1500 schildpadden in goud,
die curator Harald Szeeman uitkoos
voor de 49ste biënnale van Venetië
(2001).
Het vele goud in de
Venetiaanse paleizen kan de waterstijging en de waterbezoedeling niet
tegenhouden.
Door de opwarming van de aarde
zakken de pinguïns van de Zuidpool
naar onze gewesten af. De zee is in
gevaar. In dit perspectief staat
Sweetlove niet meer alleen. Met zes
Italiaanse kunstenaars hebben ze de
Cracking Artbeweging opgezet.
Door het kraken van de moleculen
wordt het organisch materiaal
omgezet in synthetisch materiaal.
Het gebruikte materiaal bestaat uit
derivaten van aardolie. Met de synthetische producten, die men
bekomt bij het crackingproces,
creeërt de kunstenaar plastieken
beelden. Die plastiek wordt niet
verbrand zodat er geen dioxine vrijkomt.
Zijn nieuwste dierencreaties worden
om te overleven de ene soort vergroot (bv. honden en konijnen) en
de andere verkleind (bv. olifanten en
krokodillen). De grote dieren die
aan het uitsterven zijn passen zich
aan aan hun omgeving zoals een vis
aan zijn bokaal. Ze dragen op de rug
een kruik zuiver water mee om te
overleven en de schoentjes beschermen hen tegen de verschroeide

aarde. Deze unieke beelden moeten
onze overconsumptie overleven. Ze
zijn een poëtische oproep tot de
wereld. De flamboyante kleuren
vormen voor elke kunstliefhebber
een aantrekkingspool, waarvan u op
grandioze manier nog kunt van
genieten tot september in het
luxueuze shopping center Le
Métropole te Monaco en in de
gloednieuwe At The Gallery in de
Leopoldstraat te Antwerpen.
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Tradities zijn er om

in ere gehouden te worden
Liesbeth Jansens

R

eeds jaar en dag organiseert
het Vlaams Pleitgenootschap jaarlijks de plechtige
openingsactiviteiten van het gerechtelijk jaar. Ook dit jaar mogen wij u
andermaal verwelkomen op de
plechtige openingszitting en het
aansluitend galafeest, op resp. 21 en
22 november 2013. Na ’t vroede volgt
’t sotte. Een quasi ceremoniële openingsrede wordt gevolgd door de
goede gewoonte om na de plechtigheden samen het glas te heffen en
te genieten van een verfijnde maaltijd in een mooi decor. Voor wie wil,
bieden de openingsactiviteiten een
moment van samenhorigheid.
Het collectieve geheugen is kort. Ter
gelegenheid deze nieuwe jaargang,
duikt het Vlaams Pleitgenootschap
met u in haar archieven, op wandel
doorheen jaren van festiviteiten en
eigenaardigheden.
De traditie gebood dat er ter gelegenheid van de plechtige opening
een revue werd georganiseerd. Een
verhaal, nooit willekeurig, waarbij
elke gelijkenis met bestaande figuren en toestanden niet toevallig is.
De meest bekende koppen binnen
onze balie werden met een kwinkslag
op de korrel genomen, en de kleine
kantjes van beroemde of beruchte
Brusselse advocaten werden onder
de loep genomen. De organisatie
van de revue kwam mettertijd onder
druk te staan. Een revue vergt creativiteit, humor, maar vooral… tijd. Het
werd moeilijk om nog confraters
bereid te vinden hun schouders
onder dit project te zetten teneinde
een volwaardige, gevatte revue te
kunnen neerzetten. In tijden van
economische crisis, marges, prestatiedruk werd de revue alzo wellicht
een van de eerste slachtoffers van de
‘war on efficiency’. Met enige nostalgie, brengen wij u toch graag een
aantal pareltjes in herinnering.
Onze archieven beginnen in 1989.
Het is anno 2013 ondenkbaar, maar
tijdens het banket boden de sponsors niet alleen aperitief maar ook
sigaretten Cartier Vendome aan. De
revue 1989 was dan ook zeer toepasselijk getiteld “Rook voor de lens”.
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De revue begint met een moord in
het Justitiepaleis. Een oud-onderzoeksrechter herbeleeft zijn gloriedagen in een spannende zoektocht
naar de dader. Misdaad en intrige
blijken een populair thema en bron
van inspiratie te zijn.
Het jaar 1990 is een beetje een buitenbeentje. De plechtige opening
brengt ons naar Autoworld. Het honderdjarig bestaan van het Vlaams
Pleitgenootschap werd gevierd met
glamour, glitter en goud. U denkt
aan Hollywood? U denkt verkeerd. In
een grootse show met zang, dans en
sketches werd aan onze meest verdienstelijke confraters de Gouden
Bef uitgereikt.
De verschillende edities van de
revues hebben ronkende titels die de
verbeelding prikkelen. Een korte
greep uit het gamma: “Na Storm(e)
komt zonneschijn” (1991), “Circus
Blanpino” (1997), “Het PustitieJaleis:
een koningsdrama” (1999), “Laat
varen alle hoop gij die hier binnentreedt” (2000), “The Full Marty”
(2001), “L’union fait la farce” (2005),
… In 2009 werd de revue, met de ironische titel “Apocalypse Now”, voor
een laatste keer opgevoerd.

Een andere traditie die de tand des
tijds niet heeft mogen overleven zijn
de speeches die na het diner gegeven werden. Deze speeches waren
niet noodzakelijk steeds een succes.
Ik citeer uit het Poelaertplein 20002001. “Oh ja, ik vergat nog één belangrijk ingrediënt van de avond te vermelden: de speeches (geeuw…).
Laten we kort zijn: o.a. de
Stibbetafels maakten er een punt
van eer van om weer zodanig veel
lawaai in de zaal te maken dat de
voorzitter ze speciaal tot stilte moest
aanmanen, van M.E.S. toespraak
vroegen we ons een beetje af waar
die op sloeg en sommige stafhouders, om Stafhouder W. niet bij naam
te noemen, stelden ons geduld een
klein beetje op de proef. Aan de
voorzitter
van
het
Vlaams
Pleitgenootschap moeten we toch
eens vragen wat hij heeft met
Churchill(moppen)
en
de
Nederlanders waren… erg typisch
Nederlands. Niks nieuws onder de
zon dus, vertrouwde kost. Maar ook
dat hoort bij een geslaagd openingsfeest, nietwaar?”.
Dit verslag lijkt perfect aan te sluiten
bij het stereotiepe beeld van de
advocaat: we praten veel, we praten
lang, we praten graag. Opgegoten
met een glaasje wijn, is wat er
gezegd wordt daarenboven niet
noodzakelijk altijd even zinnig. Zet
duizend advocaten bij elkaar, en het
hoeft niet te verbazen dat deze
speeches niet altijd even vlot verliepen.
Gelukkig zijn er ook tradities die niet
verloren gaan. De Bourgondiër in elk
van ons komt nog steeds uitgebreid
aan zijn trekken met een zorgvuldig
gekozen menu met aangepaste wijnen. Het sociale beest in u krijgt uitgebreid de gelegenheid te verbroederen met hun confraters. U kan nog
steeds de beentjes strekken tijdens
het sprankelende dansfeest dat op
de receptie volgt.
Kruis dan ook alvast 21 en 22
november 2013 aan in uw agenda. U
wilt ook deze editie niet aan uw neus
laten voorbijgaan!
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Rechtszoekende draagt bij aan begrotingsevenwicht
door invoering BTW op advocatendiensten

B

ijna twee jaar heeft de advocatuur zich kunnen verzetten tegen de afschaffing van
de BTW-vrijstelling voor de diensten
van advocaten. Op de vooravond van
het gerechtelijk verlof heeft de regering beslist om vanaf 1 januari 2014
ook BTW te heffen op de erelonen
van advocaten. Om te vermijden dat
men nog van idee zou veranderen,
werd de aanpassing van het BTWwetboek spoorslags doorgevoerd als
amendement op een sociale programmawet.
Op het ogenblik dat deze tekst
wordt geschreven, zijn er nog geen
uitvoeringsmaatregelen of omzendbrieven bekend. Hierover wordt nog
druk overlegd tussen de OVB,
Avocats.be, het kabinet van de
Minister van Financiën en de
Administratie van de BTW. Toch is
het nu reeds duidelijk dat vooral de
rechtszoekende het kind van de
rekening zal worden. Het is immers
niet de dienstverlener die de last
van de BTW draagt, maar wel de
afnemer van de dienst.
Een deel van het cliënteel zal geen
enkel nadeel ondervinden van het
feit dat er bovenop het ereloon in de
toekomst ook 21 % BTW zal aangerekend worden. Ondernemingen,
handelaars en zelfstandigen die zelf
een aan BTW onderworpen activiteit
hebben, zullen de door hen in het
kader van hun beroepsactiviteit
betaalde BTW immers terugkrijgen
van de Staat. Dat zal echter anders
zijn voor die rechtszoekenden die
buiten het kader van een (met BTW
belaste) economische activiteit
beroep doen op een raadsman of
voor die instellingen, zoals ziekenhuizen, verzekeringsmaatschappijen, banken, onroerend goedvennootschappen, overheden enz. die
geen of slechts een beperkt recht op
aftrek van BTW hebben. Voor hen
stijgt de kostprijs van juridisch
advies en bijstand.

Budget BJB verhoogt
Ook de vergoedingen die de advocaten ontvangen voor de diensten verleend in het kader van het Bureau
voor Juridische Bijstand (BJB) zullen

Luc Vanheeswijck

met BTW worden belast. Verwacht
wordt dat het BJB-budget van het
Ministerie van Justitie met 21 % zal
worden opgetrokken om het hoofd
te bieden aan deze kostprijsverhoging. Globaal gezien is dit een broekzak-vestzak-operatie, want deze
verhoging komt opnieuw terecht bij
het Ministerie van Financiën.
Omdat de betaling van de BJB-vergoedingen met een aanzienlijke vertraging plaatsvindt, wordt er
gewerkt aan een oplossing om te
vermijden dat de advocaten die hieraan meewerken de BTW voor de
Schatkist zouden moeten voorfinancieren. Hopelijk moet de BTW pas
worden gestort wanneer de betrokken advocaat de vergoeding ook
effectief ontvangt.
Een probleem wordt het maar voor
rechtszoekenden die net uit de boot
vallen voor het bekomen van kosteloze juridische bijstand. Voor hen
wordt het beroep op een advocaat
plots
wel
21
%
duurder.
Logischerwijze zouden de inkomenscategorieën die beroep kunnen doen op kosteloze of gedeeltelijk kosteloze rechtsbijstand ook
moeten uitgebreid worden, maar
hiervan is voorlopig geen sprake. Is
dit misschien een manier om de
toegang tot justitie af te remmen
ten koste van hen die het al niet
gemakkelijk hebben ?
Stagiairs ook volwaardig BTWplichtig
Alhoewel voor sommige beroepsgroepen - architecten en bedrijfsrevisoren - momenteel uitzonderlingsregimes bestaan, waardoor, onder
strikte voorwaarden, stagiairs zich
niet dienen te identificeren als BTWplichtigen, ziet het er naar uit dat
advocaat-stagiairs als volwaardige
BTW-plichtigen zullen aangemerkt
worden. Omdat een advocaat-stagiair ook een volwaardige advocaat
is, met eventueel een eigen cliënteel, is dit niet meer dan normaal.
Zij zullen hun vergoedingen dus met
BTW aan hun stagemeester moeten
aanrekenen. Deze laatste kan deze
BTW dan in mindering brengen van
de BTW (aangerekend aan zijn cliën-

teel) die hij zelf aan de Schatkist
moet doorstorten.
Anderzijds kan de advocaat-stagiair,
net zoals iedere advocaat, hierdoor
ook de BTW die hij zelf betaalt op
goederen en diensten die hij
gebruikt in het kader van zijn
beroep, geheel of gedeeltelijk (voor
sommige uitgaven, zoals personenwagens, is de aftrek beperkt) recupereren. Het is voor de advocaat zelf
dus geen nadeel om effectief aan de
BTW onderworpen te worden.
Het gevaar is natuurlijk wel dat
bepaalde rechtsonderhorigen door
de kostprijsverhoging zullen afgeschrikt worden om beroep te doen
op een advocaat en zich eerder zullen wenden tot organisaties zoals de
wetswinkels, consumentenorganisaties, huurdersverenigingen enz. Dit
zou kunnen leiden tot een inkrimping van de markt voor de advocatuur en mogelijk tot druk op het
bedrag van de erelonen, zodat het
beroep voor sommige advocaten
mogelijk niet meer rendabel zal zijn.
Het precieze effect van de invoering
van de BTW op de advocatuur zal
slechts binnen enkele jaren zichtbaar zijn …
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