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Beste confraters, 

Er zijn nog zekerheden in het leven
rondom het Poelaertplein. 

Zonder advocatenkaart (ongeacht
de geldigheidsdatum) geraakt u - al
dan niet doorwinterde paleisrat -
sedert eind september het
Justitiepaleis niet binnen zonder
grondige fouillering. Een andere
zekerheid is dat het niet klikt tussen
de politie en het veiligheidskorps
van het Justitiepaleis. Zo worden
voormelde fouilleringen regelmatig
onderbroken door stakingen van dit
veiligheidspersoneel - tot jolijt van
zij die dagelijks pleiten in het
Justitiepaleis, voor wie de extra kilo-
meters en trappen door de veilig-
heidscontroles na een tijd als een
zwaar dossier beginnen wegen. 

De afgelopen maanden werd op de
eerste maandag van de maand
opnieuw bevestigd dat het beroep
van advocaat nog steeds hot is. Zo
legden op maandag 2 september
2013 niet minder dan 106
Nederlandstalige advocaten de eed
af aan onze Brusselse balie. Op
maandag 7 oktober 2013 waren dat
er 62. Het Vlaams Pleitgenootschap
wenst deze nieuwe confraters van
harte welkom aan de Brusselse
balie. Hopelijk vinden zij hun weg in
het juridisch kluwen van de advoca-
tuur en een evenwichtige balans
tussen hun professionele carrière en
hun privé-leven. Ik hoop oprecht dat
deze jonge generatie opnieuw meer
oog krijgt voor het feit dat de advo-
catuur veel meer te bieden heeft dan
enkel bergen dossiers behandelen
op kantoor en in het paleis, en zij de
dalende trend van motivering om
vrijwillige en onbezoldigde engage-
menten aan te gaan, tegenspreken.
Ook de tendens die bij de eedafleg-
ging de afgelopen jaren speelt, blijft
een zekerheid: de meerderheid van
deze nieuwe confraters zijn vrou-
wen. Er is echter nog veel werk aan
de winkel om de uitstroom of brain-
drain van deze vrouwelijke advoca-

ten na een aantal jaren balie tegen
te gaan. De feitelijke vereniging
WILL (Women in Law and
Leadership) die in oktober 2013
haar 5-jarig bestaan vierde, organi-
seerde in dit kader een interessant
debat met de sprekende titel "Where
are the female partners? The female
career track-myths and realities". Dit
debat, gevolgd door zo'n 150 vrou-
welijke én mannelijke confraters,
wordt ongetwijfeld vervolgd.

Zoals reeds aangekondigd in de eer-
ste editie van het Poelaertplein, vin-
den op donderdag 21 en vrijdag 22
november 2013 de openingsactivi-
teiten van de balie te Brussel plaats.
De uitnodigingen werden verstuurd
en de verdere praktische voorberei-
dingen zijn volop aan de gang. De
organisatie van de openingsrede,
evenals het galadiner gevolgd door
een dansfeest, waar we mikken op
900 tot 1000 deelnemers, is alvast
een uitdaging. Wij rekenen op uw
enthousiaste aanwezigheid!

Tot slot wens ik u in naam van het
bestuur van het Vlaams
Pleitgenootschap van harte te
bedanken voor het vernieuwen van
uw (ere)lidmaatschap. Het lijkt dat
we afstevenen op een record aantal
leden dit jaar, hetgeen een niet te
onderschatten hart onder de riem is
voor de bestuursleden die, het mag
gezegd, toch een aanzienlijk deel
van hun vrije tijd opofferen om u ten
dienste te staan. 

De eerste recyclagemiddagen en

Woord van de Voorzitter
Tamar Van Colenberghe
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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

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.

Jura, logisch toch.

Nog twee logische stappen te gaan:

Een advocaat
die zijn juridische expertise ten

volle wil inzetten,
kiest logischerwijs voor Jura.

Een advocaat die voor Jura kiest,
weet precies hoe hij dossiers

in de wacht sleept die veel
media-aandacht genieten.

Een advocaat die dossiers
in de wacht sleept die veel
media-aandacht genieten,

raakt verzeild in de politiek.

Een advocaat die verzeild
raakt in de politiek,
laat zijn oog vallen

op een partijvoorzitster.

Een advocaat die zijn oog laat
vallen op een partijvoorzitster,

troont haar mee naar
een trendy club.

Een advocaat die een partij voor zit ster
meetroont naar een trendy club,

ziet tot zijn ergernis dat de portier
haar wel erg enthousiast fouilleert.

Een te enthousiast
gefouilleerde partijvoorzitster
dreigt compleet gechoqueerd

een klacht in te dienen.

Een advocaat die getuige is van
de uit de hand gelopen fouilleer-

praktijken, heeft iets goed te
maken bij de partijvoorzitster.

Een advocaat die iets goed te maken
heeft bij de partijvoorzitster, wil haar

klacht onderbouwen door zijn juri dische
expertise ten volle in te zetten.

Een advocaat
die zijn juridische expertise

ten volle wil inzetten,
kiest logischerwijs voor Jura.

130506-JL_adA4_FRNL.indd   4 31/07/2013   15:35:43



Woord van de Voorzitter
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cultuuractiviteiten van dit gerechtelijk jaar zijn bij het ter
perse gaan van deze editie  intussen een feit. Wij konden
telkens rekenen op een goede opkomst. 

Ik nodig u in elk geval heel graag uit om deze editie met

de nodige aandacht te lezen, waar u meer zal vernemen
over de activiteiten die wij in de komende weken en
maanden voor u organiseren, en waar wij u talrijk op
hopen te ontmoeten.

Het Vlaams Pleitgenootschap zat de afgelopen maanden
niet stil. Velen van u mochten wij reeds ontmoeten op
één van onze activiteiten. 

Dit neemt niet weg dat wij er naar jaarlijkse traditie aan
houden ons inmiddels 123e werkingsjaar plechtig en
feestelijk te openen met een Openingszitting en een
Openingsbanket (galadiner) met dansfeest. U wordt van
harte uitgenodigd om aan onze openingsactiviteiten
deel te nemen. 

Op donderdagavond 21 november 2013 vindt om 18u30
de Openingszitting plaats in het Justitiepaleis. Mr. Laura
Parret zal de openingsrede houden met als titel "Het
wankelend geloof in het marktmechanisme: reflecties
over de gevolgen voor onze rechtsstaat". De openingsre-
de wordt gevolgd door een repliek van de stafhouder en
de voorzitter van het Vlaams Pleitgenootschap.
Aansluitend volgt een receptie voor de deelnemers. Op
vrijdag 22 november 2013 wordt u vanaf 19u verwacht
voor het Openingsbanket in het uniek kader van de

Hallen van Schaarbeek (Koninklijke Sinte-Mariastraat 22,
1030 Brussel). Het galadiner met dansfeest is een ideale
gelegenheid om uw collega’s en andere confraters eens
in een andere sfeer te ontmoeten. Na het galadiner kun-
nen de fuifnummers zich tot in de vroege uurtjes uitleven
op de dansvloer, of kan u rustig natafelen met oude
bekenden en nieuwe gezichten. Er wordt een gratis shut-
tledienst georganiseerd die u naar de Hallen van
Schaarbeek zal brengen. Voor zij die met de eigen wagen
ter plaatse wensen te komen, is er eveneens bewaakte
parkeermogelijkheid voorzien. Wij raden aan om zo veel
als mogelijk met de taxi of met het openbaar vervoer te
komen.  

Meer informatie over vervoer en parkeermogelijkheden,
evenals hoe u kan inschrijven en wat de prijzen zijn, vindt
u op onze website. Voor het dansfeest, dat aanvangt rond
23u (inkom: 10 euro, enkel voor niet-deelnemers aan het
Openingsbanket), is geen inschrijving vereist.

Hopelijk tot dan!

Ereleden 2013/2014

Bertrand Asscherickx - Carl Bevernage - Edgar Boydens - Harry Cailliau - Peter Callens - Jean-Yves Cerckel -Werner
Daem - Philippe Declercq - Liliane Deldycke - Jan Dhont - Joan Dubaere - André De Becker - 

Auguste De Ridder - Luc De Ridder - Paul De Scheemaecker - Lievin De Wulf - Jean-Pierre Fierens - 
Huguette Geinger - Anthony Godfroid - August Gooris - Joost Hendrix - Benoît Humblet - Philippe Jadoul - 
Frank Judo - Fernand Keuleneer - Godelieve Koninckx - Louis Lafili - Dirk Lambrecht - Luc Lemmerling  - 

Dirk Lindemans - Pieter Londers - Eline Meesseman - Luc Panis - Jef Slootmans - Alex Tallon - Bert Theeuwes -
Jan Uyttersprot - Joeri Vananroye - Hugo Vandenberghe - Karel Van Alsenoy - Hugo Van Eecke - Hans Van Ham -

Kathleen Vercraeye - Guido Verdeyen - Tim Vermeir
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- Advocaten-stagiairs (aan de balie vanaf 2011 of later): 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 – uw naam». 

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

LIDGELDEN 2013-2014

Plechtige Openingszitting en Openingsbanket
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Woensdag 13 november 2013 (20u00) : Koffieproeverij (Orcoffee, Auguste Ortsstraat 9, 1000 Brussel)

U was het misschien vergeten: koffie is méér dan het pepmiddel waarmee u conclusies tijdig rond probeert te krijgen.
Het is een vloeibare delicatesse.

We wagen ons dan ook aan een professionele koffieproeverij, of voor de specialisten onder u: het cuppen van koffie.

Het Vlaams Pleitgenootschap nodigt u graag uit op een cupping-sessie in de espresso bar van Orcoffee (www.orcof-
fee.be), Auguste Ortsstraat 9 te 1000 Brussel, op woensdag 13 november a.s. om 20u00. We sluiten af rond 21u30. Meer
informatie en de inschrijvingsmodaliteiten volgen via e-mail. 

Woensdag 27 november 2013 (19u30) : Fototentoonstelling “Birth Day” van Lieve Blancquaert (ING
Cultuurcentrum, Koningsplein 6, Brussel)

Lieve Blancquaert (°1963) is een Belgische fotografe, journaliste en televisie-
maakster. Al van kindsbeen af was fotografie haar passie. Ze volgde de richting
Kunst (film en fotografie) aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in
Gent. Na haar studies ging Lieve Blancquaert aan de slag als freelancefotograaf
voor diverse kranten en tijdschriften.

Het werk van Lieve Blancquaert heeft niet alleen een esthetische waarde, maar
is ook van maatschappelijk belang. Zij weet je te raken, zet je aan het naden-
ken, maakt je bewust en inspireert. Zelf formuleert ze het zo: ”Mijn strijd is na
25 jaar nog steeds dezelfde: de afstand tussen mijn camera en mijn brein zo
klein mogelijk maken. Het doel dat je perfect in gedachten hebt, zo precies en
getrouw mogelijk op papier zetten.”

Birth day is het eerste deel in een cyclus van drie reeksen over de grote momenten in het leven van de mens: geboor-
te, huwelijk en dood. Elke reeks omvat een boek, een expo, en een televisieprogramma. Dit eerste luik gaat over de
queeste van een moeder, fotografe en journaliste naar het antwoord op deze vragen: ‘Waarom zetten wij vandaag kin-
deren op de wereld? En welke dromen koesteren wij voor hen?’ Lieve laat u via haar lens meekijken naar haar antwoord
op deze vragen. Het belooft een ontroerende en emotionele ervaring te worden. 

Of zoals Lieve zelf zegt: “364.501 keer per dag wordt ergens op aarde een kind geboren. De manier waarop een kind ter
wereld komt, is een spiegel van de maatschappij en de plek waar onze wieg staat, bepaalt onze toekomst. Dat fascineert
mij en daarom ben ik de wereld rondgetrokken en heb ik aan moeders en vaders gevraagd waarom zij voor kinderen kie-
zen. Van Israël tot Siberië en van Sjanghai tot Rio de Janeiro. Ik heb geprobeerd mijn eigen vooroordelen aan de kant
te schuiven en vooral te begrijpen. Mijn ervaringen en mijn verwondering wil ik delen in woord en beeld.”

Lieve Blancquaert werkte twee jaar aan dit project. Ze bezocht 14 plekken over de hele wereld. Een mix van arm en rijk,
culturen, religies en gemeenschappen. 14 locaties, 14 sterke verhalen en meer dan 400 foto’s die een blijvende indruk
nalaten. 

Het VPG kan u deze nocturne aanbieden met dank aan ING Privalis. We bezoeken de tentoonstelling met een gids. Meer
informatie over de expo vindt u op www.birth-day.be. 

Donderdag 12 december 2013 (20u00) : Hongaarse wijndegustatie: “Harmonie van wijn en muziek” (Hongaars
Cultureel Huis, Treurenberg 10, 1000 Brussel)

Het Vlaams Pleitgenootschap en Fine Wines JIBA zijn verheugd u op donderdag 12 december om 20u te mogen uitno-
digen op een Hongaarse wijndegustatie ‘Harmonie van wijn en muziek’. Sommelier conseil , Jim Bauters, is rotsvast
overtuigd van het potentieel van de wijnen uit Hongarije, een adembenemend land aan de Donau. Tijdens deze degu-
statie wil hij u dan ook meenemen op een onvergetelijke ontdekkingsreis doorheen het Hongaarse wijnlandschap.

Agenda
VPG CULTUUR PRESENTEERT…
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PERMANENTE VORMING - RECYCLAGEMIDDAGEN

De geselecteerde wijnen zullen wij serveren met aangepast fingerfood en pianovirtuoos Judit Kádár zal elke wijn tot zijn
volle recht laten komen met bijpassende pianomuziek. Wij hopen dat u erbij zal zijn op deze memorabele avond waar-
bij al uw zintuigen zullen geprikkeld zijn! Meer informatie volgt naar goede gewoonte via e-mail. 

Donderdag 19 december 2013 (20u) : “Kiss & Cry”, door Jaco Van Dormael en Michèle Anne De Mey (KVS,
Brussel)

Kiss & Cry is eenvoudigweg betoverend. Deze collectieve creatie, in
het leven geroepen door regisseur Jaco Van Dormael en choreografe
Michèle Anne De Mey, is een juweeltje van inventiviteit, originaliteit
en emotie. 

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.

In deze verrassende voorstelling worden filmconventies handig gecombineerd met die van dans en theater. Op het
podium is een kleine filmset opgebouwd, bestaande uit een accumulatie van vreemde accessoires, miniatuurdecors en
bewegende camera’s. Voor onze ogen creëren een tiental mensen live een film waarin de hoofdpersonages de handen
en de vingers van de dansers zijn. De meest onwaarschijnlijke figuren komen even tot leven in de geknutselde decors
die eruitzien als kinderspeelgoed, met plastic figuurtjes, poppenhuizen en elektrische treinen. Deze vreemde protago-
nisten slepen ons mee in het op de planken gebrachte verhaal over de verloren liefdes van Gisèle. De tekst van Thomas
Gunzig opent heel wat mogelijkheden om het met veel tederheid en poëtisch gevoel te hebben over de eindigheid van
liefdes, over herinneringen, over het geheugen en de gaten erin, kortom, over het leven. Zowel de vertelling als de
‘making of’, waarvan we rechtstreeks getuige zijn, verbluffen: subtiel lichtspel en wat kleurmiddelen in een aquarium
voldoen om het ontstaan van het leven te illustreren, aardschokken komen tot stand in zandbakken, vliegende schotels
landen, een miniatuurtrein voert ons mee naar andere oorden. En ook de muziek van Haendel, Ligeti, Górecki, Vivaldi,
Gershwin en John Cage draagt bij tot de fascinatie. Maar misschien is het beter als u al het voorgaande vergeet en
slechts de essentie onthoudt: Kiss & Cry doet de verbeelding op hol slaan en de poëzie en de emotie die eruit spreekt
laten niemand onberoerd. 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! 

Artikel 1 van het Reglement met betrekking tot de permanente vorming, dat van kracht is sinds 10 december 2010
omschrijft de permanente vorming als “het zich op regelmatige wijze bekwamen en bijscholen in juridische of beroepsondersteunende
materies, door het volgen van erkende cursussen en/of door het doceren, het houden van lezingen in juridische materies, of het publiceren in de
zin van dit reglement”.

Het is geen geheim dat menig confrater de verplichting kent, maar deze deontologische plicht wel eens durft te verge-
ten hoewel het programma in alle vrijheid kan worden samengesteld opdat het korfje met 16 permanente vormings-
punten kan worden gevuld. 

Het Vlaams Pleitgenootschap maakt er al jaren een punt van om de Brusselse confraters een gediversifieerd program-
ma aan te bieden tijdens de recyclagemiddagen opdat zij niet op de vingers worden getikt door de Stafhouder. Dat de
huidige primus inter pares van onze Brusselse confrerie hier veel belang aan hecht, moet niet verrassen gelet op zijn
indrukwekkend academisch curriculum.. 

Bijgevolg wordt u warm uitgenodigd op de volgende recyclagemiddagen. 

Vrijdagmiddag 6 december 2013: “De gezinshereniging in het vreemdelingenrecht”

De gezinshereniging is een belangrijk migratiekanaal naar België. Wellicht meer dan de helft van de vreemdelingen ver-
krijgt hierdoor verblijf. Dit wordt geregeld in de Vreemdelingenwet van 15 december 1980. De regeling is verschillend
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naargelang het gaat om gezinsleden van een vreemdeling derdelandsonderdaan (art. 10 e.v.), van een Belg (art. 40ter)
of van een Unieburger (40bis). Mr. Luc Denys zal de wetgeving, die de laatste jaren ingewikkelder is geworden maar ook
verstrengd toelichten.  

Daarnaast deed het Grondwettelijk Hof op 26 september 2013 een belangrijke uitspraak over de beroepen tot nietig-
verklaring die over deze wetgeving ingediend. Mr. Denys sluit af met een overzicht van de actuele stand van zaken.

Mr. Denys is advocaat bij de Balie te Brussel sinds 1976. Sinds meerdere jaren geeft hij les over het vreemdelingenrecht
in de stageschool BUBA-lessen en hij is de auteur van het OVB-handboek vreemdelingenrecht. Mr. Denys is redactie-
lid van het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht en auteur van talrijke publicaties inzake vreemdelingenrecht. Tussen
1985 en 1988 was hij plaatsvervangend vrederechter. Hij was ook gemeenteraadslid te Schaarbeek tussen 1988 en 2000
en nadien schepen tussen 2001 en 2012. 

Vrijdagmiddag 10 januari ’14: “Arbeiders en bedienden: meer wetgeving, minder onderscheid”

Er zijn grote veranderingen op til in de arbeidsrechtelijke wereld: opnieuw een belangrijke stap  in de richting een een-
heidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Aangezien het politiek compromis van 5 juli 2013 door de sociale partners
op een verschillende wijze wordt geïnterpreteerd, kijkt iedereen reikhalzend uit naar de wettekst. De ministerraad keur-
de op 27 september 2013 een wetsontwerp goed en vóór het einde van dit jaar zou de wet worden gestemd. Vervolgens
zouden op 1 januari 2014 een reeks nieuwe bepalingen in werking treden. 

Tijdens deze studiemiddag zal Mr. Caroline Naesens de nieuwe wet onder de loep nemen. Tevens zal ze wijzen op de
aandachtspunten bij het opstellen van documenten zoals een arbeidsreglement of arbeidsovereenkomst of bij het
doorvoeren van een ontslag in het kader van de nieuwe wet. 

Meester Naesens is advocate bij het advocatenkantoor Lorenz International Lawyers. Zij voltooide een master in de
rechten aan de KUL, een master-na-master sociaal recht aan de ULB alsook een leergang pensioenrecht aan de KUL.
Ondertussen heeft zij tien jaar praktische ervaring in het arbeidsrecht aan de Brusselse balie.

Het volledige programma voor het gerechtelijk jaar 2013-2014 vindt u op onze website, www.vlaamspleitgenootschap.be. 

Donderdagnamiddag 6 februari 2014 - “Over onroerende goederen en fiscaliteit”

Meer informatie evenals een gedetailleerd programma volgt later. 

Donderdagnamiddag 27 maart 2014 - “Actualia grensoverschrijdende geschillenbeslechting, arbitrage en col-
lectieve vorderingen”

Globalisering is in de loop der jaren ongetwijfeld ook uw praktijk binnengeslopen. Bij nazicht van een overeenkomst of
bij het inleiden van een gerechtelijke procedure dient steeds meer de vraag gesteld te worden welk recht van toepas-
sing is en welke rechtbank(en) bevoegd zijn om van de desbetreffende vorderingen kennis te nemen. Bovendien duiken
in steeds meer contracten arbitrageovereenkomsten op, dan wel stellen partijen de vraag of er - om een verscheiden-
heid aan redenen - geen valabel alternatief voor een gerechtelijke procedure bestaat. En wat te doen als er op een dag
een veelvoud aan eisende partijen voor uw kantoordeur staat die allen door eenzelfde partij werden benadeeld?

Ook de wetgever heeft deze evoluties onderkend en recent een aantal initiatieven, dan wel updates in elk van deze
materies genomen. De studienamiddag bundelt al deze onderwerpen, die door specialisten ter zake worden toegelicht. 

14u30 Inleiding
14u35 De herziening van de Brussel I-Verordening betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en

de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken 
Mr Bart Volders 

15u45 De nieuwe Belgische arbitragewet
Prof. dr. Maud Piers

VPG STUDIEDAGEN
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16u30 Koffiepauze
16u45 Het nieuwe CEPANI arbitragereglement

Mr Vanessa Foncke
17u15 Collectieve vorderingen (“class actions”): een stand van zaken

Mr Sébastien Champagne en Mr Werner Derijcke
18u15 Slotwoord

Praktisch: 
• Locatie: Regentschapsstraat 63 (verdieping -1) -  zaal Marie Popelin - 1000 Brussel
• Permanente vorming: 4 juridische punten werden toegekend
• Prijs: 60 EUR (leden) of 80 EUR (niet-leden). Deze prijs omvat de deelname aan de studienamiddag, documentatie-

bundel met de presentaties van de sprekers en de relevante (wet)teksten, evenals koffie met versnaperingen
• Inschrijven: per e-mail naar info@vlaamspleitgenootschap.be en betaling van deelnameprijs op het rekeningnummer

630-0215139-52 met vermelding van “uw naam + studienamiddag 27/03”

Vrijdag 9 mei 2014 - “Zakelijke zekerheden en verbintenisrechtelijke alternatieven”

Een gespecialiseerd panel van ervaren rechtspractici zal de verschillende facetten van de nieuwe wet betreffende zake-
lijke zekerheden op roerende goederen grondig toelichten en evalueren. In een tweede luik van de studiedag zal door
het panel verder uitvoerig aandacht worden besteed aan de positie, recente evoluties en actuele knelpunten van het
Belgische zekerhedenrecht binnen de ruimere context van vennootschapsrechtelijke, bancaire en grensoverschrijden-
de rechtspraktijk. Het tijdstip van deze studiedag biedt tevens een uitgelezen kans om een stand van zaken te maken
rond de nog te verschijnen uitvoeringsbesluiten betreffende de nieuwe wetgeving. 

8u30 Koffie en onthaal
9u Inleiding

Prof. dr. Eric Dirix
9u10 Zakelijke zekerheden vs. persoonlijke zekerheden, een update - Problematiek van de omvang van de

dekking bij persoonlijke zekerheden en zakelijke borg
Prof. dr. Matthias E. Storme

9u50 Het nieuwe pandrecht 
Prof. dr. Joke Baeck 

10u30 Praktische knelpunten inzake het pand op schuldvorderingen
Mr Charles-Antoine Leunen

11u10 Koffiepauze
11u30 Overdracht tot zekerheid van schuldvorderingen: een bijzonder(e zeker)heid?

Prof. dr. Régine Feltkamp en Mr Elisabeth Wellekens
12u10 Vragen en discussie
12u25 Lunch
13u55 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht, zakelijke subrogatie

Prof. dr. Vincent Sagaert
14u35 Zakelijke zekerheden en IPR: syntheseoefening doorheen een veelheid van verwijzingsregels

Mr Ivan Peeters en Mr Bart Volders 
15u15 Zakelijke zekerheden in vennootschapsgroepen

Prof. dr. Koen Byttebier en Mr Tom Wera
15u55 Zakelijke zekerheden in het kader van bancaire overnamefinanciering en herfinanciering

Mr Walter Jacob
16u35 Vragen en discussie
16u50 Slotwoord

Praktisch: 
• Locatie: Auditorium ING, Marnixlaan 24, 1000 Brussel
• Permanente vorming: 6 juridische punten werden toegekend
• Prijs: 175 EUR (leden) of 215 EUR (niet-leden). Deze prijs omvat de deelname aan de studienamiddag, het verslag-

boek (uitgegeven door Intersentia), lunch en koffie.
• Inschrijven: per e-mail naar info@vlaamspleitgenootschap.be en betaling van deelnameprijs op het rekeningnummer

630-0215139-52 met vermelding van “uw naam + studiedag 09/05”



Op de cover: 
a man for all seasons

e naam Edmond Picard
(1836-1924) roept bij juris-
ten misschien nog een vage

herinnering op aan de Pandectes
Belges, zijn titanenpoging om ‘tout
le droit’ te vatten in wat finaal 136
boekdelen en zo’n 7000 lemma’s
zouden worden.
En een argeloze bezoeker van het
Brusselse Justitiepaleis zal vastge-
steld hebben dat een buste met die
naam (en gehavend gelaat) de wan-
delgang tussen de gewone zittings-
zaal en de griffie van het Hof van
Cassatie siert.
Wenste Brussels magistraat Foulek
Ringelheim Edmond Picard omwille
van zijn virulent antisemitisme nog
een plek in de vergetelheid (Edmond
Picard, jurisconsulte de Race,
Brussel, Larcier, 1999, 121 p.), dan is
Picard recent toch een dankbaar stu-
dieobject voor rechtshistorici geble-
ken (B. Coppein, Edmond Picard
(1836-1924), actor en getuige van
een veranderend Belgisch rechts-
denken in Europees perspectief aan
het einde van de negentiende eeuw,
proefschrift tot het behalen van de
titel van doctor in de rechten,
K.U.Leuven, Leuven, 2010, 411 p.).
Coppein kon dan ook niet ontbreken
op het symposium dat de balie bij
het Hof van Cassatie op 15 oktober
2013 bijeenriep (Genius, Grandeur &
Gêne. Het Fin de siècle rond het
Justitiepaleis te Brussel en de con-
troversiële figuur van Edmond
Picard). 
Dag op dag 130 jaar na de plechtige
inhuldiging van het Justitiepaleis
door Leopold II opende het Hof van
Cassatie daarvoor zijn plechtige zit-
tingszaal. Die zaal zou verder op de
dag ook de revue passeren tijdens
het kunstparcours dat geïnteresseer-
den in Poelaerts labyrint konden
afleggen.
De toon op het spreekgestoelte was
afwisselend lichtvoetig (ULB-litera-
tuurwetenschapper Vanderpelen-
Diagre die aan de hand van de
Brusselse geografie de sociale
opgang van Picard schetste of ere-
voorzitter Verougstraete die het
engagement van wetboekenredac-
ties prees), polemisch (publicist Van

Rooy die vaststelde dat ook ‘links’ en
antisemitisme in de 19de eeuw
samen het bed hielden) en geënga-
geerd (stafhouders Buyle en Van
Gerven die namens de stichting
Poulaert de besluitvorming over de
toekomst van het Justitiepaleis
hekelden).
Verfrissend was de herinterpretatie
van Picards denkwerk over de advo-
catendeontologie door Lamon, die
tot zijn verbazing veel verwantschap
ontdekte tussen Picards Manuel pra-
tique de la profession d’avocat en
Belgique en een eigentijdse invul-
ling van de kernwaarden van de
advocatuur.
Cassatie-advocaat, senator voor de
Belgische Werkliedenpartij, hoogle-
raar aan de Université Nouvelle de
Bruxelles, verdediger van het
Nederlands als rechtstaal (zie de
zaak Schoep) en daarom ere-voorzit-
ter van het Vlaams
Pleitgenootschap, oprichter van het
Journal des Tribunaux en l’Art
Moderne, drijvende kracht van Les
XX, de kunstenaarskring waarvan
ook Henry Van de Velde deel uit-
maakte, kunsthandelaar, mecenas,
societyfiguur, de ongrijpbare Picard
was het allemaal.
In een tijd van fragmentatie en spe-
cialismen spreekt het parcours van
de mateloze Picard nog steeds tot de
verbeelding.

Bart Coppein, Dromen van een nieuwe
samenleving. Intellectuele biografie van
Edmond Picard, Gent, Larcier, 2011, 423 p.

Paul Aron en Cécile Vanderpelen-Diagre,
Edmond Picard. Un bourgeois socialiste
belge à la fin du dix-neuvième siècle,
Brussel, Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique, 2013, 340 p.
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eenoog in het land der blinden
en bezoek aan een kranten-
drukkerij is zeer indrukwek-
kend klonk het uit verschillen-

de mediamonden. Het Vlaams
Pleitgenootschap nam de proef op
de som en organiseerde op 3 okto-
ber 2013 een geleid bezoek aan de
drukkerij van de Persgroep, het Eco
Print Center. Deze drukkerij onder-
scheidt zich door haar vernieuwen-
de drukwijze die de meest ecologi-
sche zou zijn in deze vervuilende
industrie.

Om de technische uitleg kort samen
te vatten, je hebt vier elementen
nodig om in het gewone procedé
een krant te drukken : een drukplaat,
papier, water en inkt. Het Eco Print
Center kan dankzij Japanse en
Duitse technologie het water
schrappen als basisbestanddeel. De
ecologische impact hiervan ligt voor
de hand. Aangezien het water niet
geabsorbeerd wordt door het
papier, ligt ook de kwaliteit van de
druk hierdoor een stuk hoger. Om
een ‘glossy’ tijdschrift te drukken,
moet je bij een gewone drukpers het

tijdschrift onmiddellijk na de druk in
een oven steken (een zogenaamde
heatset) om waterabsorptie te voor-
komen. Het Eco Print Center kan
deze kwaliteit benaderen zonder een
oven te gebruiken. Natuurlijk
behoort een krantendrukkerij niet
tot de milieuvriendelijke industrie
maar alternatieven zijn niet voor-
handen. De krant lezen op een
tablet lijkt een goed idee maar uit-
eindelijk wordt een tablet niet
alleen in milieuonvriendelijke maar
ook in mensonterende omstandig-
heden gemaakt. Kortom, een kran-
tendrukkerij is nog een lang leven
beschoren en het nieuwe drukpro-
cedé zal hopelijk deze industrie
grondig veranderen. Het Eco Print
Center is dan ook trots op haar pio-
niersrol die zij het voorbije decenni-
um heeft gespeeld. Ter info : er zijn
op heden maar drie krantendrukke-
rijen ter wereld die deze nieuwe
techniek op grote schaal toepassen.
De drukkerij van de Persgroep was
de eerste. 

Na de uitvoerige inleiding trokken
we de drukkerij zelf in. Onze bron-
nen hadden niet gelogen, het was
een indrukwekkend geheel. Het ver-
voer en het opslaan van de dikke
rollen papier (één rol weegt gemak-

kelijk een ton) gebeurt volledig door
de robots Gaston, Aline en consoor-
ten. Zij zoeven onverstoorbaar door
de grote opslagruimte en houden de
keet draaiende. Natuurlijk was de
kers op de taart het bezoek aan de
persen zelf die hopelijk aan hun
nachttaak zouden beginnen. Helaas
zorgde Koning voetbal ervoor dat de
grootste krant – voor zover nodig te
vermelden Het Laatste Nieuws –
pas na middernacht gedrukt zou
worden. Gelukkig bestaat er nog een
krant die enkel geïnteresseerd is in
voetbalnieuws wanneer het finan-
cieel gesjoemel betreft en bij gebre-
ke aan hoogdringend nieuws hier-
omtrent, wel op tijd gedrukt kon
worden. Alvorens de klok midder-
nacht sloeg, zagen we de drukper-
sen dus toch aan het werk en kon-
den we met de eerste exemplaren
van de Tijd huiswaarts keren. 

E
Gijs Verbeke

Het Eco Print Center: 



Interview met 
onze stafhouder en vice-stafhouder

et Poelaertplein kreeg de
kans om een dubbel-inter-
view af te nemen van onze

stafhouder Hugo Vandenberghe
(HV) en onze vice-stafhouder
Kathleen Vercraeye (KV). Een
ideale kans om vragen te stellen
over de identiteit van de advoca-
tuur en de uitdagingen van de balie
in de volgende jaren.

PP: Meneer de stafhouder, u staat
op de 51ste plaats op het tableau
van de Nederlandse Orde van advo-
caten bij de balie te Brussel. U hebt
de werking van de advocatuur, en
dan vooral in Brussel, zien wijzigen.
Wat zijn voor u de kern-elementen
waaraan men een advocaat moet
kunnen blijven herkennen, ondanks
de razendsnelle evolutie van de
wijze waarop het beroep wordt uit-
geoefend?

HV: De belangrijkste evolutie die ik
sedert meer dan 40 jaar aan de
balie te Brussel heb kunnen vast-
stellen, is in de eerste plaats het
grote aantal Nederlandstalige
advocaten, die in alle sectoren
actief zijn. En ten tweede heeft het
optreden van de advocaten natuur-
lijk een zeer heterogeen karakter
gekregen. De advocaat is niet meer
alleen hoofdzakelijk of bijkomstig
een proces-advocaat, maar hij doet
aan dienstverlening en treedt pro-
actief op in de samenleving, veel
actiever dan vroeger. Men kan dus
spreken van een heterogeniteit van
de taakvervulling van de advocaat.
En omdat er zoveel variaties en
mogelijkheden zijn om het beroep
uit te oefenen, kan dit mogelijk tot
een vervaging van het profiel van
de advocaat leiden. De grotere
associaties zijn uiteindelijk maar in
Brussel uitgegroeid op het einde
van de jaren 70. Het is belangrijk
dat we een stand van zaken opma-
ken om die identiteit van de advo-
caat duidelijk te maken, en ik voel
dat deze nood ook in andere lan-
den leeft. We moeten ons namelijk
onderscheiden van zovele andere
beroepen die ook aan juridische

dienstverlening doen. Voor ons is
het een uitdaging, te weten wan-
neer onze dienstverlening een
niveau bereikt dat de andere
dienstverleningen in onze sector
overstijgt. Op de eerste plaats
natuurlijk waar wij een monopolie
hebben om op te treden in de pro-
cesvoering. Maar daarnaast ook in
de advisering van cliënten. De
eigenheid van de advocaat is vol-
gens mij dat de advocaat een bij-
zondere vorm van intelligentie en
bekwaamheid moet kunnen combi-
neren, die zich onderscheidt van
het registeren van feiten, het afle-
zen van de wet, of een academische
interpretatie geven aan een rechts-
vraag. De advocaat moet vanuit de
situatie waarin hij wordt geconsul-
teerd of waarin hij wordt betrokken,
een eigen visie kunnen ontwikkelen
over de rechtspunten die zich in de
feitelijke situatie aandienen. En die
kwaliteit is een unieke kwaliteit, die
een bijzondere opleiding, bijzonde-
re vaardigheden, en een zekere
vorm van duurzaamheid vereist.
Naast de kennis van het recht en de
kennis van de feiten veronderstelt
ze ook een brede ervaring in het
rechtsleven. Ik denk dus dat de
advocatuur haar eigen identiteit
opnieuw moet duidelijk maken.
Een advocaat moet niet geïdentifi-
ceerd worden met het misbruiken
van procedureregels, zoals blijkt uit
de nieuwe film “het vonnis”. Men
mag van het beroep geen karika-
tuur maken. De bedoeling is dat de
hoogste kwalitatieve dienstverle-
ning in de juridische sector gebeurt
door een advocaat. Daarom moet
de advocaat ook onafhankelijk en
integer zijn, en moet hij de perma-
nente vorming ernstig nemen. En
ook, wat ik verleden week nog hoor-
de op een zitting in Londen: “ethics
first”. Dit wil zeggen dat er geen
identiteit mogelijk is als we niet
klaar en duidelijk maken welke
onze eigen deontologische regels
zijn, omdat deze regels net onze
waarden moeten belichamen en
beschermen. Ze moeten toelaten
dat we in een moeilijke omgeving

en in een relatieve crisis-situatie
(ook voor justitie) er in slagen om
onze onafhankelijke adviesverle-
ning aan, en verdediging van, cliën-
ten te vervullen naar de hoge ver-
wachtingen van de maatschappij.
Daarnaast moet worden vastge-
steld dat de bijzondere positie van
de advocaat ook wordt erkend in de
recente arresten van het EHRM en
het EHJ. Het moet ons toch treffen
als de hoogste rechters van Europa
(namelijk de rechters van het
EHRM en het EHJ) oordelen dat
bepaalde problemen moeten wor-
den opgelost onder de bevoegd-
heid van de Orde van advocaten
met toepassing van de deontologi-
sche normen, en dat de hoogste
rechters van Europa in functie
daarvan een grotere rechtsbescher-
ming geven aan de leden van de
beroepsgroep die onder die voor-
waarden werkt. De identiteit van de
advocaat is, zoals altijd, een open
en groeiend begrip. Men is altijd op
zoek naar zijn identiteit, die altijd
opnieuw moet geformuleerd wor-
den. Maar in wezen blijven de
basis-uitgangspunten van de taak
van een advocaat dezelfde.

PP: Wat zijn voor u de belangrijkste
uitdagingen waarvoor de advoca-
tuur als beroepsgroep staat?

HV: Wij moeten leven in een maat-
schappelijke cultuur waar niet
enkel de rechtstaat als idee, maar
ook de juridische beroepen die
onmiddellijk aansluiten bij deze
rechtstaat, toch maatschappelijk
veel minder gewaardeerd worden
dan enkele tientallen jaren gele-
den. Er wordt voor alle interessan-
te zaken een Nobelprijs gegeven,
maar het zal u opvallen dat er geen
Nobelprijs is voor justitie. Dat zegt
al genoeg. Men zou er misschien
eens aan moeten denken om een
prijs voor justitie te organiseren op
internationaal vlak. Dat zou ook
een goede oefening zijn om te zien
waar we staan en welke criteria we
zouden gebruiken om die prijs toe
te kennen. 

H
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Eén van de belangrijkste uitdagin-
gen voor de advocatuur is om in
een atmosfeer die niet vanzelfspre-
kend is, en in een economisch
moeilijke omgeving, al die vaardig-
heden die ik daarnet heb opge-
somd, effectief te realiseren in
voorwaarden van financiële econo-
mische onafhankelijkheid. De juri-
dische kennis en het talent op zich-
zelf volstaan vandaag niet meer
voor de advocaat. Het is van groot
belang dat de Orde er voor zorgt
dat de advocaten die het natuurlijk
talent hebben om te spreken
namens anderen, om op te komen
voor anderen, om geschillen op te
lossen, en om zich in te leven in
andermans situatie, dat die men-
sen de keuze van hun hart en hun
job kunnen uitoefenen. We kunnen
de confraters die van nature goed
werken in de advocatuur, niet ver-
liezen. Want het is door het opdrij-
ven van de kwaliteit van de advoca-
tuur dat de kwaliteit van de recht-
staat wordt verhoogd. De Orde

moet er voor zorgen dat we goede
en gemotiveerde kandidaten in
onze beroepsgroep kunnen krijgen,
en ook kunnen houden. Het valt op
dat men in andere sectoren spreekt
over duurzaamheid, maar dat som-
migen de balie zien als een
“saloon” waar men de klapdeuren
openslaat, binnenkomt en met de
revolver schiet, en terug verdwijnt
als de kruitdampen zijn opgeste-
gen. Het is daarom belangrijk dat
we de stage grondig en effectief
kunnen invullen. Andere sectoren
van de maatschappij beschikken
over veel meer financiële mogelijk-
heden om talent aan te trekken.
Een goed werkende balie met kwa-
litatief hoogstaande advocaten is
noodzakelijk voor de kwaliteit van
de rechtshulp. Daarom dat wij ook
bezorgd zijn over de effectieve wer-
king van de rechterlijke macht.

KV: Het is niet meer vanzelfspre-
kend dat je respect krijgt als advo-
caat. Dat valt op in bepaalde nieu-

we wetgeving waar de advocatuur
soms onder druk komt. De advoca-
tuur is echter een essentiële scha-
kel van justitie en in de juridische
dienstverlening, zoals onze staf-
houder zegt, want een rechtstaat
zonder advocaat is ondenkbaar.
Het is ook belangrijk dat de advo-
caten op een voldoende wijze
gehonoreerd worden, en dat aan de
cliënten wordt uitgelegd dat aan de
juridische dienstverlening een
prijskaartje hangt.

PP: Mevrouw de vice-stafhouder, u
was in het verleden voorzitter van
het bureau voor juridische bijstand
van Brussel, en u bent daarna ook
steeds deze problematiek blijven
opvolgen. Wat is uw standpunt over
de plannen van de regering om de
juridische bijstand te hervormen?

KV: Op basis van de teksten die nu
voorliggen (op het moment van het
interview dus de ontwerpen van de
regering die meegedeeld zijn voor

het poelaertplein
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advies aan de raad van state) vind
ik de huidige plannen van de rege-
ring een gemiste kans. De advoca-
tuur, in beide landsdelen, drong
aan op een grondige hervorming.
We hebben een wetgeving die
dateert van 1998, en die toen fun-
damentele vernieuwingen heeft
gebracht. Maar op basis van de tek-
sten die we tot hiertoe gezien heb-
ben, moet ik vaststellen dat de fun-
damentele discussie over toegang
tot de rechter en de juridische
tweedelijnsbijstand (dus gratis bij-
stand van een advocaat) nu niet is
gevoerd. Het maatschappelijk
debat over de juridische bijstand is
de voorbije maanden nooit in de
diepte gevoerd. Er is ook geen wer-
kelijk debat gekomen over de vraag
of voor de vergoeding van de pres-
taties het werken met een nomen-
clatuur de beste werkwijze is. En
die nomenclatuur gaat nog altijd te
veel uit van kwantificeerbare proce-
durehandelingen (bv dagvaarding)
zodat andere prestaties die ook tot
het pakket behoren van kwaliteits-
volle advocatenprestaties (bv advi-
seren of onderhandelen) onderge-
waardeerd worden. Ik vrees dat wat
er nu gaat gebeuren, knip en plak-
werk is ten nadele van de rechtzoe-
kende, en voornamelijk een bespa-
ringsoperatie. Zo heeft men bij-
voorbeeld wat gesleuteld aan de
categorieën mensen die automa-
tisch recht hebben op juridische
bijstand, dus aan de bewijslast van
het onvermogend zijn. Ook werden
hier en daar wat wijzigingen aange-
bracht aan de nomenclatuur. Maar
ik weet niet of het resultaat zal zijn
dat minvermogenden de weg vin-
den naar de juridische bijstand en
de advocaten correct gaan worden
vergoed voor hun diensten aan
minvermogenden. Ook vind ik dat
er veel te weinig rekening is gehou-
den met bepaalde studies (bv aan
de UA met medewerking van
Steven Gybens) die zijn verricht
naar de vraag of gratis juridische
bijstand de mensen bereikt die het
werkelijk nodig hebben. En hoe
toegang tot het recht voor iedereen

te verbeteren. Mensen uit de lagere
inkomensklassen hebben recht op
juridische bijstand, maar vanaf een
bepaalde inkomstendrempel valt
dat recht plots weg, zodat heel wat
mensen uit de lagere middenklasse
niet de mogelijkheid hebben om de
(advocaten)kosten te maken om
hun rechten te verdedigen.
De minister van justitie zegt welis-
waar dat er elk jaar grotere budget-
ten zijn gegeven aan de juridische
bijstand, maar de instroom van pro
deo dossiers is ook elk jaar expo-
nentieel groter geworden, o.a. door
de verhoging van de inkomens-
drempels. We stellen ook vast dat
de overheid ook nog te veel wetten
uitvaardigt waarvan men op voor-
hand weet dat er procedures uit
voortvloeien, met gratis bijstand
van een advocaat (bv gasboetes
voor minderjarigen). Dit zijn uiter-
aard politieke keuzes, maar één van
de de gevolgen daarvan zijn dat de
advocaten werken voor een ereloon
dat niet in verhouding is tot kwali-
teitsvolle prestaties. Nochtans is

een behoorlijke honorering nood-
zakelijk om een hoogstaande kwali-
teitsvolle dienstverlening van de
advocaat, ook voor minvermogen-
den, te garanderen.
Totaal onaanvaardbaar is het plan
om elke advocaat-stagiair te ver-
plichten minimum 5 dossiers volle-
dig gratis te behandelen. Als de
overheid dit oplegt bedreigt zij de
onafhankelijkheid van de advoca-
tuur.
Dit gezegd zijnde is het positief dat
is beslist dat het de advocaten zul-
len zijn die de juridische bijstand
zullen blijven verlenen, en dat de
advocatuur de tweedelijnsbijstand
organiseert en controleert (via de
BJB’s). Ik denk ook dat dit zo moet
blijven. 

HV: De basis van de hervorming
lijkt een budgettaire politiek waar-
bij men op de begroting van justitie
begint te schrappen en dan argu-
menten probeert te vinden om die
besparingen te verdedigen. Dit kan
in een algemene benadering van
het beleid zitten, maar dit is geen
goed uitgangspunt. Men moet ver-
trekken van de vraag “hoe werkt jus-
titie, en hoe kunnen we dat verbe-
teren”. Dat is de basisvraag. Hoe
kunnen we zo goed mogelijk de
middelen aanwenden. En dat
vraagt een globale aanpak, ook van
de balie.

PP: De raad van de Orde heeft ver-
leden jaar gekozen om de Salduz
permanenties lokaal te organiseren
in 6 regio’s (de regio Brussel-
Hoofdstad en daar rond 5 regio’s in
de rand rond Brussel). Hierdoor
kunnen de advocaten zich kandi-
daat stellen voor ondervragings-
centra van de politie die dicht bij
hun kantooradres of hun thuis-
adres liggen. Was dit een goede
keuze volgens u?

HV: Ik ben blij dat u deze vraag
stelt, want vandaag (8 oktober,
n.v.d.r.) nemen wij kennis van het
ontwerp van richtlijn dat door de
ministers van justitie van de
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Europese Unie is goedgekeurd. Ten
laatste binnen drie jaar moet die
richtlijn zijn omgezet. De richtlijn
voorziet in een verplichte juridi-
sche bijstand van de burger, vanaf
de eerste ondervraging tot het
eventuele einde van het proces. Dit
zal een belangrijke wijziging van
het strafprocesrecht tot gevolg
hebben, en betekent dat de effecti-
viteit van de juridische bijstand op
het terrein door de balie moet
waargemaakt worden. Het zal een
hele uitdaging zijn om advocaten
overal in het land beschikbaar te
houden om de rechtzoekenden bij
te staan. Als balie juichen wij deze
nieuwe richtlijn ten zeerste toe. Dit
zal aanleiding geven tot een nieuwe
en betere rechtscultuur. Men moet
niet vertrekken van het idee dat
daardoor de misdadigers nog
gemakkelijker hun eventuele sanc-
tie zullen ontlopen. Ik denk dat
door de werking van de nieuwe
Europese richtlijn een veel genuan-
ceerdere benadering van de straf-
zaak mogelijk zal zijn. 
Het is dan ook een goede keuze
geweest om in het gerechtelijk
arrondissement Brussel met ver-
schillende regio’s te werken, met de
afzonderlijke situatie van Brussel-
Hoofdstad, met de bijzondere situ-
atie bijvoorbeeld in Zaventem en
Steenokkerzeel, en met Halle-
Vilvoorde in het algemeen dat een
eigen parket zal krijgen. We moeten
bij de organisatie van de rechts-
hulp niet vanuit een theoretisch
gecentraliseerde benadering ver-
trekken, maar vanuit de basis en de
plaats van de vraag. In Brussel-
Hoofdstad is die vraag verschillend
dan in Halle-Vilvoorde. Dit idee
moet nu verder worden uitgewerkt,
en zal in de toekomst haar waarde
bewijzen. Om dat model te realise-
ren, moet de balie spreken met het
parket en met de onderzoeksrech-
ters. Er moet ook worden nage-
dacht hoe we op het terrein de
ondervragingen op bepaalde plaat-
sen kunnen laten doorgaan in de
verschillende regio’s in de rand
rond Brussel. Want als we zo wer-

ken, is het veel gemakkelijker om
permanenties op te zetten. We
trachten daar voldoende advocaten
voor te vinden om dit systeem uit
te bouwen. Ook zullen de kosten
van de juridische bijstand dalen als
de advocaten zich minder ver moe-
ten verplaatsen omdat ze in hun
regio zullen worden opgeroepen.
De balie moet haar know-how
gebruiken om dit systeem te doen
slagen. Als het systeem van de ter-
ritoriale regio’s niet zou werken,
moet er worden gezocht naar een
andere oplossing, zoals bijvoor-
beeld werken met gespecialiseerde
kantoren die dan 24 uur per dag ter
beschikking zijn om rond te gaan
om de Salduz juridische bijstand te
verzorgen.
Ik moet als stafhouder van de
grootste Vlaamse balie ook een
duidelijk signaal geven om de
advocaten gevoelig te maken voor
de juridische bijstand. De aanwe-
zigheid van de advocaat op het ter-
rein zal veel belangrijker worden in
de nieuwe cultuur van juridische
bijstand. Daarop moeten we ons
voorbereiden. Daarnaast moeten
we ook pogen ervoor te zorgen om
als balie ten minste moreel borg te
staan dat de advocaten die in de
Salduz bijstand meewerken, ook
financieel zullen worden vergoed
voor hun diensten. We moeten nog
verder nadenken hoe we dat con-
creet kunnen doen.

KV: De nieuwe Europese richtlijn
zal inderdaad een revolutie zijn. We
moeten als Orde iedereen daarvan
bewust maken. De lokale perma-
nenties zijn noodzakelijk, want de
grootste knelpunten die we nu al
kennen, zijn de verhoren tijdens
nachten en de weekends. We gaan
moeten in discussie treden met de
politie, de onderzoeksrechters en
het parket om na te gaan in welke
mate die verhoren ’s nachts en in
het weekend te vermijden zijn.

HV: Dit idee van de vice-stafhouder
kan men inderdaad verder uitwer-
ken door als Orde een protocol af

te sluiten met de politiediensten
en het parket over hoe de verhoren
worden georganiseerd. We hebben
immers wel een wet, en (beperkte)
financiële middelen, maar geen
werkschema over de vraag hoe en
waar de verhoren praktisch gebeu-
ren.

PP: Wat is de huidige toestand van
de besprekingen van de herteke-
ning van het gerechtelijk land-
schap?

HV: Het eerste ontwerp dat de her-
inrichting van de arrondissemen-
ten regelt en een mobiliteit van de
rechters voorziet, is goedgekeurd in
de kamer. De eerste lezing van dit
ontwerp gebeurt vandaag (8 okto-
ber 2013, n.v.d.r.) in de commissie
voor justitie van de senaat. 
Het tweede ontwerp, dat handelt
over de beheersstructuur van deze
gerechtelijke arrondissementen, is
vandaag in laatste lezing bij de
regering, na de opmerkingen op het
ontwerp van wet door de raad van
state. De tekst zal één van de vol-
gende dagen als ontwerp van wet in
de kamer worden neergelegd.
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Het ziet er dus naar uit dat deze
twee grote ontwerpen van de rege-
ring voor het einde van het jaar zul-
len zijn goedgekeurd, en dus in
2014 operationeel zullen worden.

PP: De nieuwe Nederlandstalige
rechtbank van eerste aanleg, recht-
bank van koophandel en arbeids-
rechtbank zullen opstarten op 1
januari 2014. Op welke wijze zal
rekening worden gehouden met de
cijfers van KPMG? Zal deze nieuwe
structuur leiden tot een efficiëntere
rechtsbedeling voor de
Nederlandstaligen in Brussel? 

HV: Het belangrijkste positieve ele-
ment van het politieke compromis
van twee jaar geleden was, naast de
functionele splitsing van het
gerechtelijk arrondissement, dat bij
gebreke aan vrijwillige werklastme-
ting vanuit de magistratuur, de
politiek zou overgaan tot het vast-
leggen van de kaders op voorstel
van een aangezocht bureau dat een
werklastmeting zou uitvoeren. Die
laatste werklastmeting is achter de
rug sedert juli van dit jaar. Zoals te
verwachten was, is de werklastme-
ting niet ongunstig voor de werking
van de Nederlandstalige rechtban-
ken van eerste aanleg, rechtbank
van koophandel en arbeidsrecht,
en voor het parket. Er zijn verschil-
len naar gelang de rechtbank waar-
over het gaat. Het is nu aan de
regering om de wet toe te passen.
De wet is klaar en duidelijk. Als de
resultaten van de werklastmeting
vastliggen, wordt het kader
bepaald. Vandaag onderhandelen
de partijen betrokken bij het com-
munautaire compromis over het
vastleggen van het kader van de
rechtbanken te Brussel. Als aan de
kadervoorwaarden is voldaan, kun-
nen de Nederlandstalige rechtban-
ken te Brussel opstarten.
Dit zal een historische gebeurtenis
zijn. Het is de belangrijkste wijzi-
ging van het gerechtelijk landschap
sedert 1831. Een eigen
Nederlandstalige rechtbank van

eerste aanleg, een eigen rechtbank
van koophandel, een eigen arbeids-
rechtbank, een eigen parket en een
eigen auditoraat. De bedoeling is
tot een meer efficiënte rechtsbede-
ling te komen voor de rechtzoeken-
den. Ik denk dat dit ook voor het
parket een uitgelezen middel is
omdat de rechtsbeleving in Halle-
Vilvoorde op een andere leest is
geschoeid dan in Brussel-
Hoofdstad. Er moet een eigen
beleid kunnen worden gevoerd,
met een eigen aanpak. 
Een van onze grootste bezorgdhe-
den als advocaat is dat de geschil-
lenbehandeling binnen een veel
kortere termijn moet kunnen verlo-
pen. Ik denk dat de hervorming dit
op het niveau van de eerste aanleg
mogelijk moet maken. In de toe-
komst zal de oplossing van de ach-
terstand bij het hof van beroep op
de agenda komen, zodat we een
uitzicht kunnen geven aan de recht-
zoekende wanneer er een finale
einduitspraak zal zijn. De bedoeling
van de nieuwe structuur is te
komen tot een efficiëntere rechts-
bedeling voor de
Nederlandstaligen in Brussel. 
Het aantal Nederlandstalige advo-
caten neemt elk jaar toe. Er waren
op de eed-aflegging in september
en oktober op het hof van beroep te
Brussel meer Nederlandstalige sta-
giairs dan Franstalige stagiairs. Dit
betekent dat de dynamiek van de
Nederlandse balie en de
Nederlandse rechtscolleges blijft
doorwerken. Daarnaast werken de
Nederlandstalige advocaten in
Brussel natuurlijk ook in dossiers
voor het hof van cassatie, de raad
van state en het grondwettelijk hof. 

PP: Mevrouw de vice-stafhouder, er
is een ontegensprekelijke vervrou-
welijking van het beroep van advo-
caat bezig. Dit begint bij de eerste
jaar stagiairs, en schuift door. Wat
vindt u daarvan?
KV: Ik ben even naar de recentste
cijfers gaan kijken. Vijf jaar geleden
was 59% van de advocaten op het

tableau mannen. Nu is dat gedaald
tot 56%. Bij de stagiairs is dat nog
veel opvallender. 61% van de derde
jaar stagiairs zijn vrouwen. De ver-
vrouwelijking van het beroep zet
zich dus door. Maar de advocatuur
is daarin niet alleen. In andere vrije
beroepen (bij de artsen, verpleeg-
sters en notarissen) en bij de magi-
straten is dat hetzelfde. Het is dus
een tendens. Maar wat nog onvol-
doende is onderzocht, is de vraag
of het enkel bij de instroom zo is.
Verlaten vrouwen vlugger de balie
dan mannen? Hebben zij kortere
carrières? Wat ook nog niet is
onderzocht, is of de vervrouwelij-
king een invloed heeft op de uitoe-
fening van het beroep, zoals het
aantal uren dat men werkt, en het
belang van het gezinsleven op het
evenwicht werk/prive-tijd of het
imago en de status van het beroep.
Wat opvalt, is dat er binnen de
balie toch wel een verschil is in de
rechtstakken waarin de mannen en
de vrouwen werken. De (jonge)
mannen focussen zich op bepaalde
rechtstakken, zoals de meer ‘finan-
ciële’ richtingen, de ‘hardere’ mate-
ries zoals fiscaal recht en europees
recht.
Maar wat ook blijkt, is dat de ver-
vrouwelijking van het beroep zich
niet doorzet in de structuren. De
doorstroming gaat niet zo vlug wat
het bestuur en beheer van de kan-
toren betreft, of in het bestuur van
de beroepsordes. Er is op die twee
laatste punten wel wat vooruit-
gang, maar niet op dezelfde snel-
heid als de algemene vervrouwelij-
king van het beroep.

PP: Er is ook een andere groep die
veel moeilijker toegang vindt tot de
advocatuur: de mensen van
allochtone afkomst.

KV: Je ziet dat er tot hiertoe heel
weinig diversiteit is aan de balie op
dat gebied. Maar de vraag is
natuurlijk hoeveel mensen van
allochtone afkomst de rechtenstu-
die beginnen, en die ook afmaken.
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En vervolgens doorstromen naar de
balie. Want de toegang tot de uni-
versitaire studies en ook de rech-
tenstudies ligt blijkbaar niet voor
de hand voor deze groep.

PP: Meneer de stafhouder, er is
meer vraag naar bemiddeling en
andere vormen van alternatieve
geschillenbeslechting. Hoe ziet u
daarin de rol van de advocaat?

HV: Men mag de problemen van de
werking van de rechtbanken niet
verschuiven naar de alternatieve
geschillenbeslechting. Artikel 6 van
het EVRM bepaalt dat iedereen
recht heeft op een onafhankelijke
en onpartijdige rechter. Men mag
niet aanvoeren dat er te veel pro-
blemen zijn op de rechtbanken, en
dat daarom deze problemen moe-
ten worden opgelost via arbitrage
en alternatieve geschillenregeling.
Welk ook het alternatief is dat u
bewandelt, dezelfde objectieve ver-
eisten van onpartijdigheid en onaf-
hankelijkheid, en de structurele
waarborg daartoe, moeten aanwe-
zig zijn. De structurele onafhanke-
lijkheid en onpartijdigheid is door
de grondwet gegarandeerd voor en
door de rechtbanken, en nergens
anders. Een goed werkende rech-
terlijke macht is de beste garantie
voor een goede geschillenregeling.
Maar de partijen zijn natuurlijk
steeds vrij een beroep te doen op
alternatieve geschillenregeling.
Alternatieve geschillenregeling is
steeds gebaseerd op goede wil en
goede intenties van de partijen.
Het kan geen werkwijze worden van
een partij om een uitspraak over de
grond van de zaak uit te stellen.
Ik vind wel dat er nood is aan een
meer transparant zicht op de syste-
men van alternatieve geschillenre-
geling. Alternatieve geschillenbe-
slechting moet ook meer gestructu-
reerd worden aangeboden. De Orde
moet nadenken of ze geen eigen
initiatief moet nemen, wat dan zou
vallen onder onze eigen verant-
woordelijkheid en deontologische

controle, wat een bijkomende
waarborg zou zijn voor de rechtzoe-
kende. Dit is een punt dat voor ver-
dere uitdieping openstaat.

KV: Als advocaat ben je niet enkel
de pleiter, maar ook de adviseur, de
onderhandelaar en de bemiddelaar
van de partijen. Maar alternatieve
geschillenbeslechting moet steeds
een vrije keuze blijven. De laatste
jaren zie je steeds meer bemidde-
ling in de wetgeving binnensijpelen
als remedie voor het feit dat men
met gerechtelijke achterstand zit,
of met een kader dat niet ingevuld
is of niet ingevuld geraakt. Wat
natuurlijk niet kan, is dat dezelfde
rechter eerst als bemiddelaar zou
optreden, en vervolgens de zaak
ten gronde gaat beoordelen als de
bemiddeling mislukt. Bepaalde
zaken zijn ook niet geschikt voor
bemiddeling, en dan moeten de
partijen steeds de vrije toegang tot
een rechtbank kunnen hebben.

PP: Mevrouw de vice-stafhouder,
hebt u reeds een idee op welke
punten u de klemtoon wil leggen
volgend jaar?

KV: Ik heb in de verkiezingscampag-
ne de nadruk gelegd op de core-
business van de stafhouder (en de
raad van de Orde). 
Eerst en vooral wens ik de dienst-
verlening van de Orde nog meer
professioneel uit te bouwen voor
de advocaten. 
Twee, de uitvoering, de toepassing
en de controle op de reglementen
voor de advocatuur. En daar waar er
een probleem is bij de toepassing
op het terrein van de reglementen,
moet dit worden gemeld aan de
organen die bevoegd zijn om deze
reglementen te maken, want de
reglementaire bevoegdheid ligt nu
voor het overgrote deel op een
ander niveau. Een stafhouder (en
de raad) hebben op het terrein de
voelhorens om vast te stellen waar
een reglement wat wringt of aan-
passing nodig heeft.
Derde aspect: waken over de toe-
passing van de deontologie en de
tucht. Ondanks of juist dankzij de
hervorming van de tuchtprocedure
enige jaren geleden, heeft de staf-
houder nog altijd een zeer belang-
rijke rol bij de ontvangst en behan-
deling van klachten. Dit is namelijk
essentieel voor de geloofwaardig-
heid van de beroepsgroep en de
kwaliteitsbewaking van de dienst-
verlening.
Ik vind het tenslotte ook belangrijk
om alle advocaten van onze balie
bij het beleid te betrekken. We zijn
een zeer jonge Orde in Brussel, met
veel stagiairs, en een gemiddelde
leeftijd van onze leden van tussen
de 30 en de 40 jaar. Al die energie,
vaardigheden en kennis van deze
dynamische groep mensen moet
worden aangewend om de kwaliteit
en de dienstverlening van de
Brusselse advocatuur nog te verbe-
teren en te promoten.
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MU … CEM ! 
arseille, de tweede
grootste stad van
Frankrijk, kampt weke-

lijks met moorddadige afrekeningen
in de noordelijke cités, maar pronkt
desondanks als culturele hoofdstad
2013. 

Op 7 juni jl. is het MuCEM (Musée
des Civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée) na tien jaar getouw-
trek en een kostprijs van 200 mil-
joen opengegaan.  Gelegen aan de
ingang van de oude haven van
Marseille schittert het gebouw als
toegang tot de Middellandse Zee.
De grandioze constructie van Rudy
Ricciotti maakt deel uit van de site
die als bruggenhoofd moet dienen
voor de andere delen van de oude
stad waar de basiliek van Notre-
Dame de la Garde in haar Oosterse
stijl met glamour over waakt.

Je moet het gebouw niet bezoeken
voor zijn collectie, want die biedt
weinig origineels en doet wat rom-
melig aan, maar voor de architec-
tuur, die wat het interieur betreft
aan het Centre Pompidou te Parijs
doet denken en toegankelijk is voor
een groot publiek tot op het boven-
terras, met het enorme voordeel dat
je als bezoeker geen lift moet
nemen en geen trappen moet doen.
Je stijgt rond het gebouw heen langs
hellende vlakken die je geleidelijk
tot het open terras voeren, waar een
verfrissing je wacht en die je via een
passerelle toegang verleent, over de
baan, naar het opgeknapte midde-
leeuwse Fort Saint-Jean.   Een wan-
deling die gratis is.

Het MuCEM, dat met zijn voeten uit
het water herrijst is indrukwekkend
van architectuur.  Langs twee zijden
doet de betonnen opgewerkte bui-
tenbekleding aan een kantwerk
denken dat de zeelucht doorlaat.
Spijtig dat de architect op twee
meter hoogte een kippendraad heeft
moeten voorzien omdat de rond-
wandelende homo sapiens er
anders in slaagt zijn zwerfvuil door
de betonnen mazen te werpen.

Rudy Ricciotti is in Algerije geboren
(°1952), studeerde als ingenieur af
in Genève en als architect in Aix.  Hij
won in 2006 de grote Franse archi-
tectuurprijs.  Ook het nieuwe musée
Jean Cocteau te Menton is van zijn
hand.  Voor het Mucem liet Ricciotti
zich wellicht inspireren door de art-
brut kunstenaar Jean Dubuffet (1901
– 1985).  Ga maar even een glaasje
drinken in de cafetaria van het
Musée d’art moderne van Villeneuve
d’Asque.

Vooraleer buiten te stappen op weg
voor een bouillabaise aan de vieux
port, kan ik het niet laten om de
boekenshop door te lopen en val op
het nieuwe boek van de filosoof
Bernard-Henri Lévy ‘Les Aventures
de la vérité’, uitgegeven door
Fondation Maeght / Grasset en die
de vrijdagavond voordien uitgebreid
besproken werd met El Kabbach
vanuit de Franse senaat in
Bibliothèque Médicis.  Lévy had
voor de Fondation Maeght in Saint-
Paul de Vence een 150 werken uit de
schilderkunst mogen uitkiezen, die
zijn voorkeur genoten.  De tentoons-
telling die nog loopt tot 11 novem-
ber 2013, wil ik even met je delen,
want tot laat in de avond las ik de
diepdoordachte commentaren van
Lévy gaande van Van Eyck, over
Beys en Magritte naar Rotho en
Pollock.  Het boek overstijgt de ten-

toonstelling en vergde hem twee
jaren noeste arbeid. 

Onder het hoofdstuk ‘La fatalité des
Ombres’ komt als eerste werk ‘De
grot van Plato’ toegeschreven aan
Michiel Coxie 1499 – 1592) uit
Mechelen, schilder aan wie het M.
Leuven eerstdaags een retrospectie-
ve tentoonstelling zal wijden en
waarvoor Dr. Raphaël de Smedt, ere-
hooofdconservator van de
Albertinabibliotheek, gedurende vijf
jaar zijn beste krachten inzette om
zijn bibliografie te vervolledigen
(een uitgave van het Belgische tijd-
schrift voor oudheidkunde en kunst-
geschiedenis (2011 – 2 , 256 p).
Lévy vergelijkt die grot met deze van
de Chinese kunstenaar Huang Yong
Pink (°1954), een installatie in resi-
ne.

Zijn bedenkingen bij de maskers van
James Ensor breng ik je meteen over
: ‘On croit toujours que les masques
masquent.  Parfois, ils dévoilent au
contraire.  Ils révèlent le visage
secret des hommes.  Ils sont l’af-
fiche de ce fond noir que la figure
composée des traits, leur fluidité
affectée et commode, avaient pour
fonction d’occulter.  Bref ils sont,
non la forme travestie, mais la
forme nue …’.

‘Et puis ceci’.  Lévy koos een kruisi-

M
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ging, naast die van di Casimo en van
Basquiat, van, ja niet te geloven,
van Jackson Pollock (1912 – 1966).
‘Peut-être la plus étonnante de ces
trois crucifixions.   Et celle qui  vien-

drait confirmer, s’il en était encore
besoin, le rôle tenu par ce thème
dans l’épopée moderne du visible,
Pollock avant Pollock.  Le Pollock
qui n’est pas encore entré dans sa

propre religion, son sacerdoce à lui
sans Christ, sans Dieu, sinon le dieu
abstrait de la chute des signes
lyriques, drippés à même la toile,
sur le sol, à l’infini’.

Ik eindig met ‘De vakanties van
Hegel’ van René Magritte (1969),
voorstellend een open regenscherm
met een glas water er bovenop, waar-
van Bernard-Henri terecht stelt : ‘On
ne prend jamais assez au sérieux les
titres de Magritte’.  Zowel regen-
scherm als waterglas zijn echt en
houden mekaar in evenwicht.
Magritte overstijgt de dialectiek van
Hegel, zonder een synthese te bren-
gen. Magritte stuurt Hegel met
vakantie. Zouden wij  niet beter wat
meer vakantie nemen om al dat
moois dat in de Fondation Maeght
en er rechtover in de Galerie Pieters
te bewonderen.

het poelaertplein

Limerick: 

Men vermocht het paleis 
te bewaken
Doch moest aan ’t bewaken 
verzaken
Tussen talloze scans
Wist men met wat chance
Een enkele borst toch te raken

Salduz: 

Yusuf Salduz
Izmir, Turkije
Negenentwintig mei
Twee duizend en één

Twee duizend dertien

Annemie vraagt
Annemie eist
Annemie krijgt haar
salduzpermanentielijst

Dan rest ons de vraag
Aarzelen noch dralen
Zou Annemie op café 
Wel haar rondjes betalen?

OVB profileert de Vlaamse advo-
caat

Niet langer confrère
Waar is mijn woordenboek toch
Consororiteit?

VPG zkt. mndge stgr’s

Het VPG hoopt ook dit jaar talloze
mondige stagiairs bereid te vinden om
de competitie aan te gaan in de jaar-
lijkse VPG pleitwedstrijd, die dit jaar
zal plaatsvinden op 27 februari 2014.
Spannende casussen, krachtige plei-
dooien, een uitdagende jury, schitte-
rende prijzen. No guts, no glory. Meer
informatie volgt via e-mail. 

PP zkt. enth. cnfrts. 

De redactie van het Poelaertplein is
op zoek naar enthousiaste confraters
die bereid zijn mee te werken aan
het Poelaertplein. Broedt u al weken
op een interessant artikel? Bent u
gebrand om een bijdrage te leveren
aan ons aller favoriete tijdschrift?
Aarzel niet ons te contacteren
(info@vlaamspleitgenootschap.be).

Snelberichten
Het Aanvullend Pensioen 
speciaal voor U

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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Louisa Bryon
Gezichten van het paleis: 

l sinds 2 mei 1970 is Louisa,
beter gekend als ‘Wiske’,
een vaste waarde in het

Justitiepaleis. 
Zij ving haar carrière binnen het
Justitiepaleis reeds aan in 1970 en
werkte tot 1985 op de unitaire orde.
Vanaf 1985 tot 2011 was zij in dienst
van de Franstalige Orde, en sinds
een jaar of twee treffen wij haar
dagelijks aan in de vestiaire van de
advocaten. 
Louisa Bryon (LB), we kennen haar
allemaal. Samen met u ontdekken
we een aantal grappige situaties die
deze straffe dame heeft mogen mee-
maken. 
We geven deze vinnige dame het
woord.
LB: Ik werk al sinds 1970 op het
paleis en heb ondertussen het een
en ander mogen meemaken. 
Ik had een stafhouder, F. G., die wer-
kelijk gek was van dieren. Ik moest
voor hem elke middag twee sandwi-
ches halen: één met kaas, één met
hesp. Hij at daarvan maar één kant
op. De andere kant legde hij onder
de kast in zijn bureau van stafhou-
der. Nu moet je weten, ik heb schrik
van muizen. Ik kom op een dag bin-
nen, en er liepen allemaal muizen
rond. En de stafhouder gaf deze alle-
maal te eten. De bovenkantjes van
zijn sandwiches waren voor hen. 
Jaren geleden, op de unitaire orde,
had ik een patron die elke middag
een siësta deed. Hij lag op een stoel
met haakjes van ressorts, maar viel
daar dwars doorheen. Hij zat hele-
maal vast. Dus deed hij zijn broek
los, en zijn bretellen, en ik met mijn
collega maar trekken en sleuren om
hem eruit te krijgen. Moest daar toen
iemand binnengewandeld zijn, die
had er ongetwijfeld het zijne van
gedacht. 
Op een gegeven moment was er een
man die klacht had neergelegd tegen
een advocaat en die regelmatig op
het secretariaat moest zijn. Op een
goede dag komt hij naar me toe en
zegt: “Le bon dieu m’a fait savoir
cette nuit que je devais me mettre
tout nu devant vous.” Ik zever niet. Ik
zeg : « Doet dat niet… Ne faites pas

ça! Le police va vous prendre tout de
suite.” Hij gaat naar buiten. Een tijd-
je later komt hij terug naar binnen.
Helemaal bloot! Het was wel een
mooie man, maar ondertussen
stond hij daar. Je moet je dat inbeel-
den. Dan zit je rustig post te sorte-
ren, en dan staat daar plots een
naakte man in je bureau. Er zat een
advocaat bij me in mijn bureau, die
sloeg ook alle kleuren uit. Bij mij
stond eveneens het rood op de wan-
gen van plaatsvervangende schaam-
te. Ik stond op en heb die man mee
naar de toiletten genomen. Ik zeg:
“Maintenant vous allez vous habil-
ler”. Mijn adjunct-chef is me gelukkig
komen helpen. Daar moet toch iets
mis zijn geweest met die man. Hij
passeert nog regelmatig in het
paleis. 
Eén keer heb ik me wel bedreigd
gevoeld. Er kwam een gast naar
beneden van een correctionele zit-
ting. Het was 16u20. Hij was zeer
kwaad, zeer nerveus. Hij sloeg met
zijn hand op mijn bureau. De bank,
de bar, … alles was toe. Ik zat nog
alleen in de vestiaire. Hij komt hier

binnen en hij zegt: “Et maintenant, à
nous deux…”. Hij doet de deur dicht
en hij zet zich op een stoel voor mij.
Ik had een ingeving, en antwoordde
hem: “Monsieur, si vous voulez me
faire peur, j’ai une sonette sous mon
bureau. Si je sonne, la police vient
tout de suite.” Ik heb van mijn leven
een man nog niet zo snel zien weglo-
pen als toen. Toen heb ik geluk
gehad.
Het leukste aan mijn job is ongetwij-
feld het sociale contact met de advo-
caten. Iedereen die in de vestiaire
passeert, is goedgezind en iedereen
heeft wel iets te vertellen. 
Aan de jonge stagiairs zou ik willen
zeggen dat ze zich niet te gemakke-
lijk mogen laten doen. Ze moeten
van in het begin de puntjes op de ‘i’
zetten en boter bij de vis vragen. Ik
heb de indruk dat er nog veel te veel
te brave advocaten aan de balie
komen die niet op hun strepen dur-
ven staan. Ik ken er een aantal die
noodgedwongen de balie hebben
moeten verlaten omdat ze niet vol-
doende verdienden. Dat vind ik erg
jammer. Ik met mijn bescheiden
bediendewedde, ik denk dat ik meer
verdien dan sommige advocaten. En
dat te vergelijken met de uren die ze
kloppen. Als je dat moet combineren
met een beginnend gezinnetje en
afbetalingen… Als je dan nog een
partner hebt aan wie je aandacht wilt
geven… Ik denk niet dat dat gemak-
kelijk is. En toch willen de meesten
niet anders doen. De advocatuur, het
is toch meer een roeping dan een
beroep, denk ik soms. 
Aan de overige advocaten zou ik wil-
len vragen om een keer al hun dos-
siers te komen ophalen in de vestiai-
re. Sommige dossiers blijven hier
werkelijk maanden, jaren liggen. Dan
vraag ik me af of die advocaten plei-
ten zonder hun dossiers? Alleszins,
kom zeker een keertje langs en vraag
me gerust of er nog een dossier voor
u klaarligt.

A
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Woord van de JABkes
eachte confraters,

Het is met veel plezier dat
wij, na de eerste en tweede eedafleg-
ging op 2 september en 7 oktober
2013, 189  nieuwe stagiairs mogen
verwelkomen aan onze Balie. Op de
Afterwork Kick-Off in de Havana club
werd duidelijk dat we ook dit jaar een
nieuwe groep enthousiaste stagiairs
mogen verwachten bij de JABkes.
Ondertussen is het gerechtelijk jaar
2013-2014 volop bezig en voor de sta-
giairs betekent dit ook dat de maan-
delijkse sectievergaderingen opnieuw
plaatsvinden. Het maandelijkse
woordje in het Poelaertplein leek ons
dan ook de ideale gelegenheid om
zowel de nieuwe gezichten als de
anciens een paar tips en tricks te
bezorgen om ook deze stageverplich-
ting naar behoren te vervullen.

Het BJB geeft ons de volgende richtli-
jnen mee:
- De advocaat-stagiair moet op
zijn/haar maandelijkse toegewezen
sectievergaderingen aanwezig zijn. Er
worden dan ook bij elke vergadering
aanwezigheden genoteerd. Iedere
advocaat-stagiair moet zelf bijhou-
den wanneer zijn/haar sectie bijeen-
komt. 
Indien de advocaat-stagiair om een
gegronde reden niet aanwezig kan
zijn op zijn/haar sectievergadering,
dient de advocaat-stagiair het secre-
tariaat van het BJB ten laatste vóór 9u
's morgens per e-mail ( bjb@balie-
brussel.be) of per fax (02/519.84.31)
te verwittigen met opgave van de gel-
dige reden voor de afwezigheid.
Opgelet! Bij gebrek aan aanwezigheid
kan de stage worden verlengd.
- Het is niet omdat men niet aanwe-
zig is op een sectievergadering dat
men niet ambtshalve kan worden
aangesteld. De advocaat-stagiair
wordt dan per fax op de hoogte
gebracht van de aanstelling.
- Het spreekt voor zich dat een advo-
caat-stagiair geen zaken mag weige-
ren, zelfs niet indien hij/zij er al 15
heeft. 
- Iedere advocaat-stagiair dient de
toevertrouwde Pro Deo-dossiers per-
soonlijk te behandelen en mag zich in
principe in een hem/haar toever-

trouwde zaak niet door een confrater
laten vervangen. Indien per uitzonde-
ring toch een beroep gedaan dient te
worden op een vervanger, moeten de
regels gerespecteerd worden zoals
opgenomen in het Vademecum
Juridische Tweedelijnsbijstand van
het OVB terug te vinden in het e-loket
- BJB - wet/vademecum/modellen: 
De advocaat-stagiair kan zich – op
eigen kosten – laten vervangen door
een vervanger naar keuze. Hiervoor
moet rechtstreeks een beroep wor-
den gedaan op een confrater zonder
tussenkomst van het BJB. De advo-
caat betaalt de gebruikelijke vervan-
gingsvergoeding. Idem voor vervan-
gingen binnen hetzelfde arrondisse-
ment. Het is echter ook mogelijk om
een andere regeling overeen te
komen met de desbetreffende confra-
ter, bijvoorbeeld een vervanging in
één van zijn of haar dossiers.
Opgelet! Bij grote afwezigheden (bvb.
een stageonderbreking) dient de
advocaat/stagiair voldoende op tijd
het BJB hiervan op de hoogte te bren-
gen, die vervolgens een opvolger zal
aanstellen. Wie een grote afwezigheid
niet tijdig aangeeft, verliest alle pun-
ten voor zijn/haar prestaties.
- Indien een advocaat-stagiair wordt
opgevolgd door een confrater dan
moet deze confrater steeds een
nieuw aanstellingsformulier invullen
en laten ondertekenen door een sec-
tiehoofd. Alle opvolgingen worden
aangegeven aan het BJB en aldaar
opgevolgd; andere dan BJB geautori-
seerde opvolgingen worden niet ver-
goed.
- Betwistingen dienen onmiddellijk
gemeld aan het BJB. Er worden geen
tweede opinies of vervangingen toe-
gekend en vergoed tenzij er een tijdi-
ge, door de cliënt zelf gemotiveerde
vertrouwensbreuk is met de eerst
aangestelde advocaat en die door het
BJB is aanvaard. 
- Wanneer de eerst aangewezen advo-
caat voldoende aangeeft dat een ver-
der beroep kennelijk ongegrond zou
zijn, wordt niemand verder aanges-
teld en het dossier gesloten.
- Indien een ouder de aanstelling
vraagt van een pro deo advocaat voor
zijn of haar minderjarig(e) kind(eren),
hou er dan rekening mee dat bepaal-

de zaken binnen de bevoegdheid val-
len van iemand van de jeugdperma-
nentie. Deze confraters hebben
immers een bijzondere opleiding
gevolgd waardoor zij uitermate ges-
chikt zijn voor deze delicate materie.
Het is echter niet altijd even makke-
lijk om te bepalen wanneer de jeugd-
permanentie moet gecontacteerd
worden. Indien er sprake is van een
echtscheiding waarbij de verblijfsre-
geling van het hele gezin wordt
samengelegd, kan de stagiair wel
aangesteld worden. Indien er echter
enkel een probleem is met een bes-
taande verblijfregeling van een min-
derjarig kind, dan valt het aan te
raden om een beroep te doen op een
jeugdadvocaat. 
- Tot slot een positieve verbetering;
verplaatsingen naar andere gemeen-
ten of steden worden uitdrukkelijk
gezien als vergoedenswaard. Voor
Brussel wil dat concreet zeggen dat er
geen verplaatsingsvergoeding zal zijn
van een 1000 Brussel kantoor naar
het Paleis, maar wel van een 1000
Brussel kantoor naar het
Vredegerecht Sint-Gillis.

Indien er na deze opfrissing van de
regels nog vragen en opmerkingen
over sectievergaderingen en pro
deo’s zouden zijn, mogen jullie altijd
mailen naar de Jabkes
(info@jabkes.be) of de vertegenwoor-
diger van de stagiairs (kde@vancut-
sem.be).
Om toch te kunnen eindigen met een
vrolijke noot, willen we graag jullie
aandacht vestigen op een aantal
ontspannende activiteiten in de
komende weken en maanden. Op 6
november vindt de weergaloze ope-
ningsreceptie van de JAbkes plaats in
het prachtige kader van het
Justitiepaleis. Reeds op 14 november
staat er een nieuwe Afterwork-activi-
teit gepland en dit keer op een nieu-
we hotspot in Brussel, Le Loft. Net
zoals de vorige keer kunnen jullie je
verwachten aan een gratis welkomst-
drink, happy hour en hapjes!
Alle activiteiten kunnen jullie natuur-
lijk ook terugvinden in onze maande-
lijkse nieuwsbrief of op de website!

G
Karlien Delesie en Diewertje Castelein
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