
Ve
rs

ch
ijn

t 5
 m

aa
l p

er
 ja

ar
 - 

 
Af

gi
fte

ka
nt

oo
r T

ur
nh

ou
t -

 P
 7

01
32

8

Tweemaandelijks informatieblad • Gerechtelijk jaar 2013 - 2014
20ste Jaargang • Nr 3 JANUARI - FEBRUARI 2014

het poelaertpleinhet poelaertplein
van het



Het Aanvullend Pensioen 
speciaal voor U

www.vkag.be 

Gulden Vlieslaan 64 • 1060 Brussel
Tel. : 02 534 42 42 • Fax : 02 534 43 43

info@vkag.be • www.vkag.be 

Voorzorgskas
voor advocaten, gerechtsdeurwaarders
en andere zelfstandigen OFP



p. 3 HET POELAERTPLEIN
2013-2014 • Nr 3

Tim-Motheus

het poelaertplein

Beste confraters, 

Vooreerst de traditionele, maar wel-
gemeende wensen voor een geluk-
kig, succesvol en vooral gezond
2014! 

Op administratief vlak wordt het
alvast een uitdagend jaar, nu de
BTW voor de advocatuur werd inge-
voerd.  

Tevens wordt het, na de pleitzitting
op 11 december 2013, uitkijken naar
de uitspraak van het Grondwettelijk
Hof, vermoedelijk ergens in februari
2014, naar aanleiding van het
beroep ingesteld tot vernietiging
van de wet van 19 juli 2012
betreffende de hervorming van het
gerechtelijk arrondissement
Brussel-Halle-Vilvoorde.

Ook in 2014 organiseert het Vlaams
Pleitgenootschap bij de Balie te
Brussel tal van activiteiten en stu-
diemomenten voor eenieder. Wij
hopen het stijgende aantal leden -
vandaag zijn we met 625 - te kunnen
bekoren met een interessante stu-
diedag, meerdere proeverijen en
workshops, toneel, opera, recyclage-
middagen, culturele uitstappen,
etcetera.   

Toch blik ik graag ook even terug op
de afgelopen maanden, en meer
specifiek op de openingsactivitei-
ten, die plaatsvonden op 21 en 22
november 2013. De aanwezigen zul-
len kunnen beamen dat het twee
geslaagde dagen werden. 

Over de openingsrede, waar Mr
Laura Parret een vurig pleidooi voer-
de in het kader van een wankelend
geloof in het marktmechanisme,
leest u meer in dit Poelaertplein.  

Tijdens het galadiner in de Hallen
van Schaarbeek, gevolgd door een
optreden van de muziekband
Daylight Comes en een schitterend
dansfeest, mochten we meer dan
1025 personen verwelkomen! Nog
nooit zag ik zoveel lachende en ont-
spande confraters samen! Een kers
op de taart na het jarenlang mee
helpen organiseren aan deze prach-
tige activiteit, die me nauw aan het
hart ligt. U kan meer (pittige) details
over het gebeuren zien en lezen op
de volgende pagina's. Dergelijk eve-
nement realiseren is uiteraard maar
mogelijk dankzij een groep enthou-
siaste bestuursleden, die ik heel
graag wens te bedanken!

Woord van de Voorzitter
Tamar Van Colenberghe

Agenda
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Ereleden 2013-2014

Bertrand Asscherickx – Carl Bevernage – Edgar Boydens – Harry Cailliau – Peter Callens – Jean-Yves Cerckel – Werner Daem –
André De Becker – August De Ridder – Luc De Ridder – Paul De Scheemaecker – Lievin De Wulf – Philippe Declercq – Liliane

Deldycke – Jan Dhont – Joan Dubaere – Jean-Pierre Fierens – Huguette Geinger – Geert Glas – Anthony Godfroid – August Gooris
– Joost Hendrix – Benoît Humblet – Frans Jacobs – Philippe Jadoul – Frank Judo – Fernand Keuleneer – Godelieve Koninckx –
Louis Lafili – Dirk Lambrecht – Luc Lemmerling – Dirk Lindemans – Pieter Londers – Luc Marroyen – Eline Meesseman – Luc
Panis – Jozef Slootmans – Alex Tallon – Bertold Theeuwes – Jan Uyttersprot – Karel Van Alsenoy – Frank Van Der Schueren –

Hans Van Ham – Joeri Vananroye – Hugo Vandenberghe – Kathleen Vercraeye – Guido Verdeyen – 
Tim Vermeir – Hugo Van Eecke



p. 4HET POELAERTPLEIN
2013-2014 • Nr 3

het poelaertplein

Donderdag 23 januari 2014 : Europalia India –
Indomania: Van Rembrandt tot de Beatles (Bozar)
Indomania is een tentoonstelling die de ontmoeting tus-
sen 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 ont-
moetingen? Wat is de Westerse perceptie van India van-
daag en welke facetten van de eeuwenoude verbeelding
spelen vandaag nog een rol?
Indomania brengt schilders, beeldhouwers, fotografen,
auteurs, cineasten en musici met een esthetische bewon-
dering en intellectuele nieuwsgierigheid voor India samen;
gaande van Rembrandt en Rodin over Cartier-Bresson en
Pascoloni tot Rauschenberg.
We bezoeken de tentoonstelling met een gids. 

Woensdag 12 februari 2014: Cigar tasting (met een
toets rum en pistache)
Lange winteravonden dienen nuttig te worden doorge-
bracht. Wij nodigen u dan ook graag uit op een sigarende-
gustatie. 
Mw. Dominique Gyselinck (zaakvoerder La Casa Del
Habano te Knokke en Gent – meer info: http://www.lacas-
adelhabano-knokke.be) stelt graag aan ons voor: 
Cohiba Siglo I (lichtere sigaar voor niet geoefende sigaren-
rokers) of Partagas D4 (voor getrainde liefhebbers). 
Het lurken wordt opgefrist met twee rums (Pampero
Anniversario en Havana Club 7 Ans). Water en pistache-
nootjes zijn voorzien. We ontmoeten elkaar op woensdag
12 februari 2014 om 20u00 in de Belga Queen. 

Donderdag 13 februari 2014 : VPG en CJBB schaatsen
samen het nieuwe jaar in
Het Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel en de
Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles verwelkomen u
heel graag op donderdagavond 13 februari 2014 om samen
een gezellige winteravond door te brengen op de schaats-
baan Poseidon (Ice Skating Poseidon, Dapperenlaan 4,
1200 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe)).

U bent samen met familie en vrienden welkom vanaf 20u
om in een gemoedelijke en muzikale sfeer uw schaatsta-
lenten te tonen op de piste en van een overheerlijk glaas-
je warme wijn of jenever te genieten (er zal een heuse jene-
verbar op de schaatspiste staan). 

Dinsdag 25 februari 2014 : “De onkreukelbare” door
Thomas Bellinck en Jeroen Van der Ven (KVS)
Vertrekkend van de omstreden figuur van Maximilien de
Robespierre die in de woeligste dagen van de Franse
Revolutie duizenden mensen mee onder de guillotine
droeg, onderzoekt het theatergezelschap Steigeisen in
deze voorstelling wat een revolutie doet met een maat-
schappij en met de mens. 
Het resultaat is een ingenieus vormgegeven onderzoek
naar hoe opstanden ontkiemen, ontsporen en herdacht
worden.
Jeroen Van der 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.

Dinsdag 25 april 2014 : “Spijtig, spijtig, spijtig” door
Wim Helsen (KVS)
“Heerlijke humor: absurd, maar in de vertolking van complexe men-
selijke gedachten nooit vrijblijvend”- cobra.be
“Topvoorstelling… Meesterlijk ment Helsen de massa. Dwingt hij tot
lezen. Ontcijferen. Zoeken. Zijn dictie imponeert, zijn taal flitst, zijn lijf
vat koorts. Alsof er om ‘s mans geest geen sluitspier knelt. Helsen treft,
Helsen troost. Helsen, meer nog, kolkt.” - De Morgen

Weekenduitstap naar Louvre-Lens
De kritieken over de site van Louvre-Lens geopend in
december 2012 zijn lovend.
Een bezoek aan dit nieuwe symbool van reconversie in de
mijnstreek van Nord-Pas-de-Calais is voorzien voor 29
maart of 5 april 2014. Bienvenue chez les Ch’tis!

Agenda
CULTUURKALENDER

PERMANENTE VORMING - RECYCLAGEMIDDAGEN

Het Vlaams Pleitgenootschap nodigt u van harte uit op
de volgende recyclagemiddagen. 

• Vrijdag 31 januari 2014
"Is uw cliënt voorbereid op een (onverwacht) bezoek van
de fiscus? Over het visitatierecht en andere onderzoeks-
bevoegdheden van de fiscus"
Mr. Annick Visschers en Mr. Kim Bronselaer bespreken tij-
dens deze recyclagemiddag de bevoegdheden van de fis-
cus met het oog op haar visitatierecht en de onderzoeks-
bevoegdheden in dat kader. 

• Dinsdag 11 februari 2014 
"Bemiddeling: kader en praktijk in België" 
Mr. Theo De Beir en Mr. Charlotte De Muynck zullen tij-
dens deze recyclagemiddag concrete en praktische hand-
vaten bieden in bemiddeling. De karakteristieken van
bemiddeling en het wettelijk kader worden toegelicht,
evenals de praktische aspecten ervan. 

• Vrijdag 28 februari 2014 
"Actualia Verkeersrecht" 
Mr. Lieven Van Besien geeft tijdens deze recyclagemiddag
een overzicht van de recente rechtspraak en rechtsleer in
het verkeersrecht. 
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VPG PLEITWEDSTRIJD

Op donderdag 27 februari 2014 nemen niet minder dan vijftien stagiairs het tegen elkaar op tijdens de jaarlijkse pleit-
wedstrijd. De arena? De zittingszaal. Het wapen? Het woord!

De deelnemers zijn Mr. Gauthier Baudts (Debeir & Vanraes), Mr. David Blondeel (Holland Van Gijzen), Mr. Charlotte
Calliauw (Rawlings Giles), Mr. Jan Clinck (Simont Braun), Mr. Julie Debelder (Struyven), Mr. Pieter Decruyenaere (Marx
Van Ranst Vermeersch & Partners), Mr. Jasmine Devenyn (Strelia), Mr. Jolien Dewitte (Altius), Mr. Michaël Dirkx (Van
Bael & Bellis), Mr. Christine Janssens (Praxislaw), Mr. Sigrid Minten (Racine & Vergels), Mr. Charlotte Ryckman
(Covington & Burling), Mr. Carmen Schellekens (DLA Piper), Mr. Géraldine Scraeyen (Quinz) en Mr. Catharina Soenen
(Baker & McKenzie). 

De kandidaten zullen beoordeeld worden op hun pleitvaardigheid: de structuur van het pleidooi, de duidelijkheid, de
vlotheid, de juridische correctheid, … Daarna is het aan de jury om te beoordelen welke kandidaat hun voorkeur weg-
draagt. De pleitwedstrijd vangt aan om 18u00, met aansluitend, om 22u00, een receptie in de vestiaire van advocaten.
U bent uiteraard van harte uitgenodigd om de deelnemers te komen aanmoedigen. Tot dan!

VPG STUDIEDAGEN

Donderdagnamiddag 6 februari 2014 - Over onroerende goederen en fiscaliteit

Mr. Danny Stas, Mr. Steven Snaet en Mr. Christophe Laurent staan stil bij enkele aandachtspunten inzake BTW en
onroerend goed ( o.a. BTW-aftrek voor stedenbouwkundige lasten, BTW op grond, de toepassing van de verlaagde btw-
tarieven, …) en de toepassing van de antimisbruikbepaling in de vastgoedsector. De inschrijvingsprijs voor deze stu-
diedag is 60 euro voor leden en 80 euro voor niet-leden. Er worden drie juridische punten aangevraagd.

Donderdagnamiddag 27 maart 2014 - Actualia grensoverschrijdende geschillenbeslechting, arbitrage en collec-
tieve 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.
De sprekers zijn Mr. Bart Volders, Maud Piers, Mr. Vanessa Foncke, Mr. Sébastien Champagne en Mr. Werner Derijcke.
De inschrijvingsprijs voor deze studiedag is 60 euro voor leden en 80 euro voor niet-leden. Er werden vier juridische
punten toegekend. 

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 de vennootschapsrechtelijke, bancaire en grensoverschrij-
dende 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. De inschrijvingsprijs voor deze stu-
diedag is 175 euro voor leden en 215 euro voor niet-leden. Er werden zes juridische punten toegekend.

U vindt meer informatie over de studiedagen op onze website: www.vlaamspleitgenootschap.be . Inschrijven kan via
e-mail: info@vlaamspleitgenootschap.be



Het wankelende geloof in het marktmechanisme: 
enkele reflecties over de gevolgen voor ons rechtssysteem

eloven we nog in het marktme-
chanisme? De publieke opinie
worstelt met deze vraag. Er

wordt steeds meer nieuwe (markt)regule-
ring aangenomen. Beide fenomenen heb-
ben met elkaar te maken. Wat verwach-
ten we trouwens van regulering? Meer
markt of minder markt? Laura Parret
illustreert aan de hand van ontwikkelin-
gen in het Europese en in het mededin-
gingsrecht hoe pogingen worden onderno-
men om het evoluerende denken over
marktwerking te vertalen in recht. Ook
het recht worstelt met het wankelende
geloof in het marktmechanisme. Dit is
een erg moeizaam proces, dat meer aan-
dacht verdient, ook vanuit het oogpunt
van coherentie en effectiviteit van regule-
ring en toezicht en het recht in het alge-
meen.  

Hieronder worden uittreksels weergege-
ven van de rede zoals deze werd uitge-
sproken op 21 november 2013. Van de
rede werd ook een meer uitvoerige versie
gepubliceerd door Intersentia.

Mevrouw de voorzitter, 
Mijnheer de Stafhouder, 
Dames en Heren hoogwaardig-
heidsbekleders, 
Confraters en vrienden, 

Het wankelen van het geloof in
het marktmechanisme als uit-
gangspunt

In de titel van deze rede zit een
combinatie van verschillende
gedachten die mijn uitgangspun-
ten vormen. Het eerste gedeelte
van de titel refereert naar het wan-
kelende geloof in het marktmecha-
nisme. Als stelling lijkt het een
waardeoordeel in te houden: het
geloof in het marktmechanisme is
goed en het is aan het wankelen,
dus dat is een kwalijke ontwikke-
ling. 

Deze rede heeft echter niet als
bedoeling om een persoonlijke,
ideologische of rechtspolitieke
overtuiging over te brengen. Hoe
vrij de markt moet zijn, is in wezen
inderdaad een politieke vraag, die
we voor de receptie straks kunnen
bewaren; nu heb ik alleen de ambi-

tie om het wankelende geloof in de
markt te duiden en het perspectief
van de burger, mijn aanvoelen als
burger, te verbinden aan het per-
spectief van de jurist. 

Als burger kan ik me de laatste tijd
niet van de indruk ontdoen dat de
maatschappij en de politiek (en de
vraag is in welke volgorde) zich op
een vaak emotionele manier ver-
zetten tegen marktwerking, althans
er ernstige bedenkingen bij heb-
ben.[…] 

Als jurist roept deze ervaring dan
weer vragen op, en als beoefenaar
van het mededingingsrecht zijn
deze vragen wellicht nog van een iets
fundamentelere aard. Als het geloof in
de marktwerking wankelt, wordt
dan immers niet de hele bestaans-
reden van het mededingingsrecht
aangetast? Als mededingingsju-
rist koppel ik de perceptie van het
wankelende geloof in de markt ook
meteen aan discussies die binnen
het mededingingsrecht al veel lan-
ger bezig zijn. […]

De bedoeling van het tweede
gedeelte van de titel is om het ver-
band te leggen tussen enerzijds
het (veronderstelde) wankelende
geloof in het marktmechanisme,
en, anderzijds, ons rechtssysteem
in zijn geheel, maar ook de concre-
te regels van, meer bepaald, het
mededingingsrecht. Daarbij is de
betrachting ook om een vrij gespe-
cialiseerd onderwerp als het mede-
dingingsrecht en het marktorde-
ningsrecht in bredere zin, uit zijn
isolement te halen met voldoende
aandacht voor het bredere
Europese kader. Maar vooral ook
om het in verband te brengen met
de ervaringen die we allemaal heb-
ben rond het evoluerende denken
over de markt. […] 

Ik sta stil bij een aantal begrip-
pen. 

[…]

Het begrip “marktmechanisme”
dan: de toevoeging “mechanisme”
aan “markt” ziet op het functione-
ren van de markt als een proces.

G
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Het is een dynamisch en niet een
statisch gegeven. De term markt-
werking zal hierna als synoniem
worden gebruikt. De markt is de
economische context waarbinnen
ondernemingen en burgers zich
bewegen en actief zijn[…]. Ik
gebruik hier niet het specifieke
mededingingsrechtelijke begrip
van de relevante markt, maar de
algemene, neutrale betekenis van
het begrip markt. 

Deze opmerking is nodig want het
begrip “markt” roept misverstan-
den op, zeker in associatie met
Europa. Het roept het beeld op
van vrije ongebreidelde mededin-
ging, met nauwelijks optreden van
de overheid. De Europese markt-
werking wordt in het politieke dis-
cours gebruikt (misbruikt) door te
koppelen aan een bepaald gedach-
tegoed. Mede daarom zijn begrip-
pen als markt, marktwerking en
concurrentie beladen termen.
Volgens mij heeft dit ook te maken
heeft met een verwarring tussen
het typisch Europese interne markt
concept langs de ene kant, en het
idee van de marktwerking als basis
voor de economische ordening aan
de andere kant. Ik kom daar straks
iets meer over te zeggen. 

Het begrip marktmechanisme ver-
onderstelt de aanwezigheid van
c o n c u r r e n t i e / m e d e d i n g i n g ,
althans daar wordt hier van uitge-
gaan. Aan die concurrentie worden
korte en lange termijn gevolgen
toebedeeld. Maar wat is dan mede-
dinging?  

Het kan merkwaardig lijken maar
in middens van mededingingsju-
risten en mededingingseconomen
wordt over het begrip en de doel-
stellingen van mededinging
gedebatteerd. Een auteur drukt het
zo op treffende, zij het wat over-
dreven wijze uit: “It is a scandal of
antitrust that neither its practicioners nor
its theoretists agree – in sofar as they
consider the question at all – on what
competition is”. […] 

Met het geloof in het marktmecha-
nisme wordt eigenlijk bedoeld

het geloof in de heilzame wer-
king van de (redelijke, meest
haalbare) concurrentie om
bepaalde doelstellingen te ver-
wezenlijken.[…]

Meer toegespitst op de markt en
het markttoezicht en onder
impuls van Europese wetgeving
betekent regulering: concrete voor-
schriften en algemene regels die
de overheid opstelt ter bewaking
of ter bevordering van het proces
van marktwerking. Hier wordt de
term vaak gebruikt zowel voor de
algemene regels uitgaande van de
wetgever of de regering, maar ook
het optreden van de regulator of toe-
zichthouder zelf. 

In het algemeen kan je zeggen dat
marktregulering de bedoeling
heeft een gepercipieerd marktfalen
te corrigeren. […]

Welke observaties brengen mij
nu tot de stelling dat het geloof
in het marktmechanisme wan-
kelt?

Ik lees u een citaat voor dat mooi
samenvat wat ik bedoel: 

(citaat) “De vrije markt is controversieel.
Wie in Europa graag populair wil zijn,
kan zich maar beter afkeren van de
markt. Wie hip wil zijn, kan zich maar
beter outen als antiglobalist. Wie het
heeft over de dictatuur van de vrije
markt, wordt heel snel geloofwaardig
gevonden... Wie de vrije markt verdedigt,
wordt in het beste geval naïef genoemd, in
het slechtste geval iemand die uit is op
wereldwijde uitbuiting en onderdrukking
van arme mensen uit ontwikkelingslan-
den. Elk zichzelf respecterend intellectueel
hoort blijkbaar tegen de vrije markt te
zijn. Het gevolg is dat wie het opneemt
voor de vrije markt, niet zo vaak als intel-
lectueel beschouwd wordt.”  

Het gaat om een citaat uit een
recent boek van econoom Peter De
Keyzer (p. 32, Groei maakt geluk-
kig). […] 

Algemene tendens van toename
van (markt)regulering?

Mijn veronderstelling dat het

geloof in het marktmechanisme
wankelt, wordt dus mede geba-
seerd op de indruk dat er in alge-
mene zin sprake is van toenemen-
de regulering van de markt en
zeker niet (netto) van deregulering. 

Voor zover u daar nog aan zou twij-
felen, heb ik de toename van
marktregulering pogen te staven
aan de hand van een objectieve
parameter, namelijk het aantal
marktregulerende instanties of
toezichthouders en de mate waarin
hun bevoegdheden worden aange-
past/uitgebreid. U vindt in het
boekje enkele tabellen waarin ik,
zonder pretentie van volledigheid,
een overzicht geef. […] 

We zullen het er allen over eens
zijn dat de gebeurtenissen in de
financiële sector bepalend moeten
zijn geweest voor het veranderen-
de denken over de markt.[…]

In het algemeen kan worden
gezegd dat het aantal toezicht-
houders is toegenomen, de
bevoegdheden zijn verscherpt
en het instrumentarium vaak is
uitgebreid naar meer ingrijpen-
de vormen van onderzoek en
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maatregelen zoals het opleggen
van sancties en structurele maat-
regelen. 

[…] Het geloof in de marktwerking
wankelt dus en er is een sterke ten-
dens naar regulering, zo veel is wel
duidelijk. Maar waar komt het idee
vandaan dat de markt zo centraal
staat? 

Nadenken over het geloof in
marktwerking brengt mij onver-
mijdelijkerwijze bij Europa. 

[…] De marktgedachte in de EEG
en daarna de EG had als belang-
rijkste kenmerk de “ruimte zonder
grenzen”. De voltooiing van de inter-
ne markt als een dergelijke ruimte
zonder grenzen moest (moet)
bereikt worden door marktwerking
met de nadruk op interstatelijke
handel, zonder barrières afkomstig
van de overheid (vrij verkeer
regels) of afkomstig van onderne-
mersgedrag (mededingingsregels). 

En het lijkt me heel simpelweg
vooral om die reden dat Europa
werd en wordt geïdentificeerd met
het promoten van open markten,
mededinging en vrije markt. Het 1992
programma voor de voltooiing van
de interne markt heeft overigens
vooral tot veel regulering geleid en
niet tot deregulering.

De combinatie van het interne
marktprogramma met de politiek-
economische voorkeuren van een

bepaalde tijdsgeest, hebben
samen de perceptie in de hand
hebben gewerkt dat het Europa
alleen maar om marktwerking te
doen is en hebben in het algemeen
de marktwerking prominent op de
voorgrond geplaatst, maar het gaat
niet zomaar om dezelfde marktwer-
king. […] 

Europees recht kenners zullen
het met mij eens zijn dat het
Europese juridische kader door
de jaren heen nochtans ook
enorm is geëvolueerd en zeker
de laatste jaren. 

[…] in zekere zin is de hele ontwik-
keling van de Europese Unie van
de eerste verdragen tot nu, ook een
verhaal waarin de centrale positie
van de marktgedachte steeds meer
is uitgewerkt, aangevuld maar ook
genuanceerd met andere accenten
die steeds nadrukkelijker in het
wetgevend kader (de verdragen)
aanwezig zijn. 

Ik kan vandaag maar enkele voor-
beelden noemen die voortvloeien
uit de wijzigingen in de laatste
grote ronde, namelijk het verdrag
van Lissabon dat in werking trad in
december 2009. 

[…] 

In ieder geval zijn aantoonbaar
en onbetwistbaar niet-economi-
sche doelstellingen en belangen
prominent naar voren geschoven

door daadwerkelijke wijzigingen in
het verdrag waar u in mijn tekst
meer voorbeelden van vindt. 

[…] In algemene zin wordt het
instrumentele karakter van de
marktwerking veel meer uitdruk-
kelijk benadrukt. Instrumenteel
ten aanzien van de interne
markt, en die is op zijn beurt ins-
trumenteel aan andere duidelijk
niet-economische doelstellingen. 

En de jurisprudentie van het Hof
van Justitie gaat hier langzaam
maar zeker in mee. […]

Wat ik met deze opmerkingen
over Europa heb proberen aan te
tonen is dat Europa ongetwijfeld
de hand heeft gehad in de per-
ceptie dat marktwerking cen-
traal staat, maar dat de markt
waar het over gaat/ging in
Europa vooral de ruimte zonder
grenzen is; daarenboven ben ik
ervan overtuigd dat absoluut
onvoldoende geweten is verre-
gaand hoe het juridisch kader op
Europees niveau ondertussen
geëvolueerd is. 

Ik wil nu nog wat dieper in het
recht duiken, door stil te staan
bij enkele ontwikkelingen in het
mededingingsrecht.[…]

Ik wil illustreren hoe zelfs het vak-
gebied dat bij uitstek met marktwer-
king bezig is, er een vrij complexe
relatie mee heeft. Tegelijkertijd wil
ik met de bespreking van enkele
specifieke mededingingsrechtelij-
ke onderwerpen een ander punt
maken en dat is hoe moeilijk het is
om grip te krijgen op het evoluerende
denken over de rol van de markt en
hoe moeilijk het is om dat dan ook
te vertalen in werkbare rechtsre-
gels. […] 

Er zijn weinig onderwerpen die
de paradox van regulering en
deregulering zo goed illustreren
als de sectorspecifieke wetge-
ving in de zogenaamde gelibera-
liseerde sectoren. 

De regelgeving in deze sectoren
waar voorheen de overheid een
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belangrijke rol speelde en vaak
monopolies bestonden: het spoor,
de energie, de telecommunicatie,
maakt in feite deel uit van het
mededingingsrecht in brede zin
want ze beoogt de mededinging te
bevorderen. 

De paradox bestaat erin dat de
deregulering die heeft plaatsge-
vonden door de zogenaamde libe-
ralisering van bepaalde economi-
sche sectoren, in feite als resultaat
heeft gehad dat regulering werd
uitgebreid en werd verdiept.
Deregulering komt met andere
woorden tot stand door het meer
reguleren van deze sectoren. Het
reguleren om te dereguleren is ook
een proces dat voortschrijdt. De
regulering neemt nog steeds toe
(zie ook de tabellen in de tekst). 

[…] Reguleren we? Of dereguleren
we? Doen we dat voorlopig in
afwachting van het verdwijnen van
het marktfalen dat we hebben geï-
dentificeerd? Of eigenlijk op blij-
vende basis omdat de markt nooit
adequaat zal werken nu de concur-
renten nooit sterk genoeg zullen
zijn of omdat de prijzen en de pro-
ducten niet diegenen zijn die we
voor ogen hadden?  

De soms heel technische juridi-
sche discussies die in concrete
zaken worden gevoerd in deze sec-
toren voor autoriteiten en recht-
banken, hebben eigenlijk deze vrij
fundamentele vragen als achter-
grond. […] Het blijvende en steeds
verder toenemende toezicht op de
geliberaliseerde sectoren illus-
treert dat het geloof in het markt-
mechanisme wankelt, hetgeen zich
op zijn beurt uit in veel, teveel,
complexe juridische vraagstukken,
ook in verband met de rechtsbe-
scherming van ondernemingen. 

Als tweede onderwerp binnen
het mededingingsrecht wil ik
heel kort iets zeggen over staats-
steun.[…] 

Het laatste typisch mededin-
gingsrechtelijk onderwerp waar
ik u graag even mee naartoe

neem, is de manier waarop het
mededingingsrecht al jaren wor-
stelt met de integratie van niet-
economische belangen in het
kartelverbod. […]

Het kartelverbod lijkt zowat het
meest duidelijke voorbeeld van een regel
die het heilige geloof in de marktwerking
voorop stelt. […] 

Waar mededingingsjuristen zich
druk over maken, is hoe je bij wij-
zen van spreken, met het welzijn van
dieren, rekening zou kunnen hou-
den bij het toetsen van een markt-
verdelingsafspraak tussen concur-
renten. Om het maar even wat
belachelijk voor te stellen. […]

Ik ga in mijn tekst uitvoeriger in op
de manier waarop de discussie in
het mededingingsrecht probeert
grip te krijgen op de noodzaak om
niet-economische belangen mee
te nemen in de afweging om een op
zich concurrentiebeperkende
afspraak of gedraging toch goed te
keuren. 

Simpel gezegd draait de tech-
nisch juridische discussie rond
de vraag of je bepaalde afspra-
ken überhaupt uit het toepas-
singsgebied van het verbod
houdt, dan wel dat je werkt via
het hanteren van een uitzonde-
ring. In beide gevallen is een vrij
grote mate van creativiteit ver-
eist. […]

Waarom heb ik u meegenomen
voor een kleine blik in de actu-
ele discussies in mededingings-
land? Om u te illustreren dat de
worstelingen die het mededin-
gingsrecht in eigen keuken heeft
met deze afwegingen, reëel zijn.  

[…] Het uitgangspunt van deze
rede was de ervaring of de indruk
dat er heden ten dage door de
publieke opinie en bij het bredere
publiek in toenemende mate wordt
getwijfeld aan marktwerking. Het
feit dat hierover een zeker publiek
debat ontstaat, is op zich zelf toe
te juichen. […] 

De vraag hoeveel overheidsingrij-

pen men wilt in de markt, is voor
een groot deel van politieke/ideo-
logische aard. Toch zijn er ook
objectieve grenzen aan de moge-
lijkheid van interventie (regule-
ring) in de markt en vooral ook aan
de efficiëntie van het ingrijpen, die
dan weer afhangt van wat je ermee
wilt bereiken. Er zijn financiële
beperkingen, er zijn informatiebeper-
kingen door de complexiteit van de
economie en er zijn juridische
beperkingen in de sfeer bijvoor-
beeld van het eigendomsrecht of
de rechtsbescherming. En er zijn
ook beperkingen die volgen uit
algemene beginselen als coherentie
en effectiviteit. 

[…]

In tegenstelling tot het nationale
niveau, althans dat is mijn stel-
ling, staat men in Europa al ver-
der met het integreren van de
“twijfels” in het juridisch kader. 

De teksten van de Europese ver-
dragen lenen zich als constitutioneel
kader natuurlijk ook goed voor het
opnemen van verwijzingen naar
een gewijzigd denken over de
markt. Maar er is nog een enorme
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weg af te leggen als de lidstaten
willen dat de nieuwe “balancing
act” op Europees niveau ook werkt.
[…]

Het onderwerp van deze rede
raakt aan de wonderlijke inter-
actie tussen recht en politiek
maar ook aan de voortdurende
en lastige interactie tussen het
Europese niveau en het nationa-
le. Twee boeiende onderwerpen
die het recht ver overstijgen. […]

In deze rede wordt geen pas-
klaar theoretisch of ideologisch
antwoord gegeven over de rol
die de markt (nog) moet hebben
in ons recht. Het zou ook uto-
pisch en naïef zijn om te denken
dat de reguleringsdrang zal
wachten op een brede funda-
mentele reflectie over de markt
en marktwerking. 

De vraag wordt nog niet vaak lui-
dop gesteld maar hangt in de
lucht: kan marktwerking wel ople-
veren wat ervan wordt verwacht? 

Nieuwe inzichten van de economi-
sche wetenschap die zichzelf volop
in vraag stelt sinds de financiële

crisis, zullen hopelijk nuttige
bouwstenen aanleveren. […] 

Het zou passen dat er beter wordt
nagedacht alvorens nieuwe
(markt)regulering wordt geïmple-
menteerd. Dat zou ook in lijn zijn
met het programma van good gover-
nance en administratieve vereenvoudi-
ging, andere toverwoorden van
deze tijd. […] 

Meer toezichthouders zouden
immers wel eens kunnen leiden tot
minder toezicht. En in budgettaire
moeilijke tijden zou het ook van
belang moeten zijn dat de schaarse
publieke middelen optimaal wor-
den ingezet. […] 

De invoering van een soort “impact
assessment” voor marktwerking
waarbij alle reeds bestaande regu-
lering eerst wordt gescreend en de
effecten van de nieuwe regulering
worden getoetst op hun impact op
de markt, zou de algehele kwaliteit
van het recht alvast ten goede
komen.  […]

Eerder dit jaar werd de Belgische
mededingingswet, nog maar eens
een keer, gewijzigd. Het materiële

mededingingsrecht is nog steeds
inhoudelijk identiek aan het
Europese mededingingsrecht. Dit
betekent dat de discussies die ik
daarjuist ter sprake bracht over de
heroriëntering van het kartelver-
bod, ook plaatsvinden zijn op
nationaal niveau. 

De nieuwe Belgische mededin-
gingswet heeft naast vooral proce-
durele en institutionele verande-
ringen een nieuw instrument inge-
voerd dat het mogelijk maakt om
prijsmaatregelen te nemen. Er is
sprake van het tijdelijk vastleggen
en bevriezen van de prijzen voor
producten of diensten in om het
even welke economische sector.
[…]

Volgens mij kan het moeilijk wor-
den betwist dat het invoeren van
deze prijsmaatregelen getuigt van
wantrouwen ten aanzien van
marktwerking. Hoe moet je dat
anders opvatten? Er is daarbij ook
wankelend geloof in de toezicht-
houders, al dan niet een zorg om
hun te onafhankelijke koers.
Terecht of niet terecht, het beves-
tigt in ieder geval de vragen
gesteld in deze rede. […]

De vraag of marktwerking een
doel op zich is of slechts een ins-
trument is achterhaald. In het
recht, toch in het Europese recht
en het mededingingsrecht is dat al
heel lang het geval. Het is tijd om
de rol van het marktmechanisme
doorheen het hele rechtssysteem
onder de loep te nemen, daar vol-
doende aandacht voor te hebben
en vooral de twijfels om te zetten
in echte bruikbare rechtsregels.
Het mededingingsrecht staat al
veel verder dan het maatschap-
pelijk en algemeen politieke
debat, maar beiden moeten aan
elkaar gelinkt worden om vooruit
te kunnen. […]

Dit waren alleszins de gedachten
die ik met u wilde delen, ik dank u. 
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van wijn en muziek
Hongaarse harmonie 

p 12 december 2013 ging
het VPG op bezoek in het
Hongaarse cultuurhuis

“Balassi Institute”. Dit prachtige insti-
tuut herbergt onder andere een origi-
neel deel van de oude Brusselse stad-
somwalling, die schitterend werd
geïntegreerd in een moderne archi-
tectuur.

Het instituut deed die avond dienst
als decor voor de Hongaarse wijnde-
gustatie, georganiseerd door het VPG
in samenwerking met Fine Wines
Jiba. Alle plaatsen waren volzet zodat
het VPG met een delegatie van maar
liefst 50 deelnemers werd verwel-
komd door de Sommelier Conseil Jim
Bauters. Jim Bauters begeleidde de
hele wijndegustatie met een deskun-
dige uitleg over o.a. de kenmerken
van iedere wijn, de Hongaarse wijnre-
gio’s, de wijncultivatie in Hongarije,
enz. Ook had de Sommelier Conseil
verschillende nuttige weetjes in petto
voor het publiek.

De deelnemers werden meteen in de
juiste stemming gebracht met een
eerste glaasje wijn en een muzikale
begeleiding door de pianovirtuose
Judit Kádár. Deze laatste zorgde voor
een muzikale begeleiding van de
degustatie door het spelen van
prachtige klassieke pianostukken.
Zeven verschillende wijnen werden
ons voorgeschoteld doorheen de
avond, telkens met een aangepast en
bijpassend hapje om te zorgen voor
een meer intense gastronomische
beleving.

Na de eerste rosé wijn (Gere Tamás &
Zsolt Comis 2011), werd overgescha-
keld naar twee verschillende witte
wijnen met elk hun eigen kenmer-
kend karakter (Konyári Loliense 2011
en Dobogó Furmint Betsek 2009). 

Vervolgens mochten de deelnemers
kennismaken met een diep donkere
bio-dynamische rode wijn (Weninger
Blaufränkisch 2008) om nadien volop
te genieten van twee Hongaarse rode
topwijnen (Konyári Jánoshegy
Blaufränkisch 2009 en IKON Tulipán
2008). Deze laatste rode wijn viel

meermaals in de prijzen en heeft op
haar palmares de “Gold Medal
VinAgora 2011” en de “Zilveren
Medaille Concours Mondiale de
Bruxelles 2012” staan.

De wijndegustatie eindigde met een
verrukkelijke dessertwijn uit de Tokaj
streek, één van de meest gekende
Hongaarse wijnstreken. Deze pure
genieterswijn won de “Decanter
World Wine Awards” in 2011 en kan
concurreren met de beste dessertwij-
nen ter wereld. Een prachtige afslui-
ter van een zeer geslaagde activiteit
die ons een eerste inzicht heeft gege-
ven in de zeer rijke – maar nog te wei-
nig gekende – wereld van de
Hongaarse wijnen.

Egészségedre! (Vrije vertaling: Santé!)

O
Zília Nagy en Hans Van der Mullen
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Michiel Coxcie – David en Goliath

Van Michiel Coxcie
naar Andy Warhol

enaissance

Zij die de erfenis van Rogier
van der Weyden in het Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten te
Brussel bezochten, moeten vervol-
gens, waar deze tentoonstelling ein-
digde, namelijk bij Bernard van Orley
in het M. Leuven, Michiel Coxcie gaan
bewonderen.  Ook alle anderen
mogen dit unieke overzicht niet mis-
sen, want Coxcie (1449 – 1592) kon-
digde niet alleen de Renaissance aan,
maar wordt terecht door zijn lang ver-
blijf in Italië , de Vlaamse Rafaël
genoemd.  Hij beheerste de 16de
eeuw.  Hij  werd voor die tijd stokoud
en stierf bij de restauratie van een
fresco, nadat hij van een steiger was
gevallen.  

De curator van de tentoonstelling
koos als voorkaft van de begeleidende
wetenschappelijk studie voor het werk
‘David en Goliath’.  Je zou het toe-
schrijven aan Michel-Angelo  of aan
één van de Italiaanse groten, alhoewel
hij, in Mechelen geboren, gevormd
werd in de traditie van de Vlaamse pri-
mitieven.  Hij werd de hofschilder van
de Habsburgers en ontwierp voor de
Sint-Michiels en de Sint-
Goedelekathedraal vier monumentale
glasramen en drie altaarstukken.  Hij
bleef spijtig genoeg vergeten.  Alleen
de kopie, die hij maakte van het Lam
Gods, in opdracht van koning Filips II,
waarmee deze tentoonstelling eindigt
hield hem in de aandacht. Er zijn ook
tal van prachtige tekeningen van de

meester te bewonderen die zoals in de
oude mythologie de erotische toer
opgaan.  Coxcies oeuvre beklijft, kon-
digt Pieter Paul Rubens aan.  De exclu-
sief Coxciekoffie -  van het M.-café zal
dat volmondig beamen. 

De abstracten

In de twintiger jaren, meer dan drie
eeuwen daarna, braken de abstracten
door.  Na het fluitsignaal van
Kandinsky (1866 – 1944) en Malevitch
(1878 – 1935) was de schilderkunst,
die in de 19de eeuw was doodge-
bloed, heropgeflakkerd.  Vormen en
kleuren waren op doek of paneel
totaal anders.  Geen figuratie meer,
wel geometrie.  Geen trouwe beelden
van mens en natuur, wel vervormde
gezichten en kleurvlakken i.pl.v. land-
schappen.  Deze nieuwe wereld, die in
de oorlogsjaren naar vernieuwing
streefde en een nieuwe vrede voor
ogen had, deed, na de triomfkreten
van de verlichting, de religie weer naar
adem happen.   Malevitch schreeuwde
het uit in zijn essay ‘God is niet ont-
troond !’.

De zoektocht naar de abstractie was
een mystieke zoektocht geworden
gepaard aan spirituele soberheid.
Malevitch levert het bewijs dat de
grote kunstenaars van de avant-gar-
distische bewegingen in de schilder-
kunst door hun nauwe verwevenheid
met de literaire middens de grondleg-
gers zijn geworden van een denkwe-
reld die zich veruitwendigde door en
met  het palet.  In de tentoonstelling
‘Kazimir Malevitch en de Russische
avant-garde’ die tot 3 februari 2014 in
het vernieuwende stedelijk museum
van Amsterdam loopt, komt deze
nieuwe wereld van deze pionier van de
abstracte kunst tot zijn volle glorie.

In hun tijd hadden die pioniers van de
abstractie geen succes.  Weinigen ble-
ven deze beweging trouw. Maar er
kwam een tweede golf. Zo brengt het
Museum van Elsene een hommage
aan Vasarely (1908 – 1997), die
geboeid was door de optische en teer-
gevoelige  mogelijkheden van de grafi-
sche technieken en de kleuren. Als

voorman van de geometrische ab-
stractie was hij de pionier van het
kinetisch experiment. Dit leidde tot
oneindige, ingewikkelde kleurencom-
binaties.    

De Popart

De stad Bergen (Mons) bereidt zich
stil maar zeker voor als culturele
hoofdstad (2015).  Zijn stedelijke
museum, het BAm, heeft niet alleen
een nieuwe naam, maar is ook gere-
noveerd.

Het ontvangt de Amerikaanse super-
star Andy Warhol, de meester van de
multipel en van de pop-artbeweging
(1928 – 1987).  Beroemd door de por-
tretten van Jacky Kennedy, Marylin
Monroe of Elvis Presley, beeldt hij
allerlei voorwerpen uit de consumptie
en wegwerpcultuur uit en maakt de
kunstproductie door zijn multipels
toegankelijk voor velen.  Een
Warholtentoonstelling is niet alle-
daags en moet ons tot een bezoek
dwingen.  Een aspect van zijn oeuvre
dat hier belicht wordt is het feit dat
Warhol van huize uit een devote chris-
ten was, die met de grote levensvra-
gen van zijn tijd bezig was : ‘Life, death
and beauty’. Zo is de biddende pop-
artpaus in deze tentoonstelling te ont-
dekken alsook zijn bewerking van ‘Het
Laatste Avondmaal’ van Leonardo da
Vinci naast zijn bloementaferelen als
symbool van de vergankelijkheid.

R
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opening van het 123e werkingsjaar
Impressies van de plechtige 

auwerkransen, wankelend
geloof en George Orwell

In de 123-jarige geschiedenis van het
Vlaams Pleitgenootschap neemt de
openingsrede een bijzondere plaats
in. Het biedt ons de gelegenheid om
bijzonder verdienstelijke confraters
aan de schemering van de bescheide-
nheid te onttrekken en hen te danken
voor hun inzet. Het laat ons tevens
toe een forum te bieden aan ope-
ningsredenaars die aldaar hun bij-
zondere inzichten kunnen delen met
hun collega-juristen en confraters. 

Het Hof van Cassatie toonde zich
andermaal een galante gastheer. Het
is een bijzonder voorrecht de ope-
ningszitting te kunnen houden op
een locatie die als geen andere de
Belgische rechtsgeschiedenis uit-
ademt. Traditiegetrouw mochten we
niet alleen confraters van de eigen
Brusselse balie begroeten, maar ook
vertegenwoordigers van de rechterlij-
ke macht, de vertegenwoordigers van
het Ministerie van Justitie, de
Mededingingsautoriteiten, de Raad
van de Orde, Stafhouders en verte-
genwoordigers van verschillende
Belgische balies en diverse buiten-
landse gasten. 

De zitting werd geopend met de uit-
reiking van de prijs van de Vlaamse
Pleiter en de daarbij horende lauda-
tio. Deze prijs wordt jaarlijks toege-

kend door de Oud-Voorzitters van het
Vlaams Pleitgenootschap, aan een
Vlaming in en rond Brussel die zich
bijzonder heeft kunnen onderschei-
den in de manier waarop hij of zij de
Nederlandse taal en cultuur in onze
hoofdstad heeft kunnen steunen, uit-
dragen en/of belichamen. Mevrouw
Gaby Vandenbossche, voorzitter van
de Arbeidsrechtbank te Brussel, kreeg
deze prijs met recht en rede toebe-
deeld. 

Zij ontving deze prijs voor haar kriti-
sche en tevens constructieve bijdrage
in het debat over de splitsing van het
gerechtelijk arrondissement Brussel
en meer bepaald over de herziene
verdeelsleutel voor magistraten, die

plots werd gereduceerd tot een een-
voudige doch weinig met de realiteit
overeenstemmende 20/80 verhou-
ding. Mevrouw Gaby Vandenbossche
zetelt tevens in de stuurgroep
‘gerechtelijk arrondissement BHV’ en
heeft zich in die functie niet onbe-
roerd gelaten over de inmiddels
gekende evoluties in dat debat.

Ook de laureaten van de pleitwed-
strijd werden in de bloemetjes gezet.
Mr. Ann-Sophie Vanwinsen ontving
als eerste laureate de Prijs van de
Oud-Stafhouders uit handen van
Deken Hugo Van Eecke. De tweede en
derde laureaat, Mr. Sofie Naessens en
Mr. Michaël Dirkx, mochten de A.
Dorffprijzen ontvangen. Jaarlijks
wordt ook de prijs van de Raad van de
Orde uitgereikt aan de meest ver-
dienstelijke stagiair. Mr. Stefanie De
Wulf werd voorgedragen door het
OCMW te Hoeilaart omwille van haar
ongelooflijke engagement in de tien-
tallen pro deo dossiers die zij behan-
delde.  

Advocaten Zonder Grenzen komt al
sinds 1992 tussen in gebieden waar
mensenrechten met de voeten wor-
den getreden. Poverello vestigt al
sinds 1978 onze aandacht op de
armen en kansarmen in eigen land,
niet in het minst in Brussel. Beide
organisaties mochten een schenking
ontvangen van onze Orde. 

L
Liesbeth Jansens en Dieter Vanoutrive



Impressies van de plechtige opening van het 123e werkingsjaar

Maar de pièce de résistance van elke
plechtige openingszitting blijft de
openingsrede. Mr. Laura Parret heeft
een uitgebreide ervaring mogen
opdoen in het mededingingsrecht,
als advocaat, als lid van de Raad voor
de Mededinging, als academicus en
als docent. Zij bracht haar openings-
rede over het wankelende geloof in
het marktmechanisme. Meer over
deze rede vindt u verder in dit
Poelaertplein. De openingsrede werd
gevolgd door een repliek door de
voorzitter van het Vlaams
Pleitgenootschap, Mr. Tamar Van
Colenberghe, die een aantal eigen-

zinnige bemerkingen bij deze ope-
ningsrede formuleerde. 

Ook de Stafhouder, Mr. Hugo
Vandenberghe, kwam aan het woord.
Hij deelde met ons zijn bedenkingen
over regelbesitas, spybesitas en de
onafhankelijkheid van de advocatuur.
Er werd stilgestaan bij de maal-
stroom aan wetgeving, de recente
afluisterschandalen die al te pijnlijk
aantoonden dat Big Brother over
onze schouder meeleest, en hoe al
deze ontwikkelingen des te meer
schreeuwen om ons aller aandacht
voor wat wellicht als de essentie van

ons beroep kan worden beschouwd:
onze onafhankelijkheid. U vindt de
volledige uiteenzetting van de
Stafhouder op de website van de
balie Brussel. 

Confraters, u merkt dat elke aanwezi-
ge buiten wandelde met ‘food for
thought’ en meer dan voldoende
gesprekstof voor de aansluitende
receptie op het Peristilium van het
Justitiepaleis. Hopelijk mogen we ook
u volgend jaar in grote getale begroe-
ten op de plechtige openingszitting. 

… Ich Will Noch Ein Bisschen
Tanzen!

En toen was er het galadiner en dans-
feest in de Hallen van Schaarbeek…

Een opmerkelijk milde spits bracht
de gasten naar één van de voorge-
stelde ondergrondse parkings, waar
men in een mum van tijd de wagen
kwijtraakte op nog geen twee minu-
ten wandelen van de imposante
Hallen van Schaarbeek. Opdat elkeen
zich even ‘partner’ zou kunnen
wanen, werd eveneens een BMW-
pendeldienst als alternatief georgani-
seerd. Voor degenen die zich toch lie-
ver wensten te houden aan de
bescheidenheid van het ambt, was
het openbaar vervoer de ideale optie.
Kortom, voor elk wat wils.

Na de jassen bij de vestiaire te heb-
ben gelaten en een foto te hebben
genomen van dat snode vestiaire-
nummertje dat telkens op een duiste-
re manier aan mijn vestzak weet te
ontsnappen, werd iedereen naar het
balkon geleid waar de bubbels rijke-
lijk vloeiden. 

Het ontcijferen van de mysterieuze
code die men bij het naar binnen
gaan had gekregen, leidde uiteinde-
lijk iedereen naar zijn tafel. Dit proces
verliep bij de één al wat vlotter dan
bij de ander. Of het langdurig zoeken
naar het kraken van de code zijn oor-
zaak vond in een wel zeer strategische
positie tijdens de receptie, of het feit
dat men het privilege kreeg om vanop
het balkon, neerkijkend op de andere
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tafels, van het diner te genieten, laten
we in het midden. Na een vlugge
rekensom om zich ervan te vergewis-
sen dit jaar toch wel zeker de meeste
tafels te hebben met het kantoor,
weze iedereen gezeten en kon de
stoet van lekkernijen beginnen: een
taartje van sint-jacobsvruchten met
spinazie en prei met sausje, ree met
poivradesaus, een taartje praliné en
chocolade, en koffie met thee en
zoete lekkernijen, en dit alles rijkelijk
oversprenkeld en een Chardonnay
2012 Tour des Dames en/of een
Château Lacombe Noaillac 2009

Magnum Médoc.

Na een staatshoofd waardige toe-
spraak van de voorzitter, kon het
echte feest beginnen. De muziekband
Daylight Comes wist op zeer korte
termijn iedereen op de dansvloer te
lokken. Het brede oeuvre, gaande van
‘Get Lucky’ van Daft Punk over ‘Sweet
Caroline’ van Neil Daimond tot
‘Gangnam Style’ van Psy in combina-
tie met de uitwerking van de wijn,
haalde bij heel wat confraters de
meest exotische danspasjes naar
boven. Aan het woord ‘confraterni-

teit’ werd opnieuw betekenis gege-
ven, wanneer zelfs de meest geduch-
te tegenstrevers elkaar tijdens
‘Angels’ van Robbie Williams teder in
de armen sloten. Wie even op adem
wenste te komen van al dat feestged-
ruis, kon zich bij de fotobooth van
zijn beste kant laten zien.

Eens de zaal volledig op temperatuur,
nam de DJ de touwtjes in handen. Dat
de economische crisis langzaamaan
tot het verleden behoort, was duide-
lijk te merken aan de stand met bon-
netjes, waar aan het Bancontact-
apparaat geen seconde rust gegund
werd. Dit resulteerde op zijn beurt in
het feit dat het aanschuiven voor een
frisse pint veel weg had van de eerste
zitting van het gerechtelijk jaar in zaal
A van de rechtbank van koophandel.

Wanneer men merkte dat het spelen
van de muziek werd gestaakt, de lich-
ten in de zaal werden aangestoken en
zelfs het scanderen van ‘Nein Mann,
ich will noch nicht gehen’ geen uit-
werking meer had op de DJ, besloot
men stilletjes aan de wagen te gaan
zoeken. Het was een geslaagde
avond, dank voor het harde labeur
aan het volledige VPG-team!

het poelaertplein
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Woord van de JABkes
Geachte confraters,

Het kalenderjaar 2013 is
weer voorbij gevlogen en met de
JABkes kunnen we hierbij al terugblik-
ken op een rijk gevuld eerste trimes-
ter van het gerechtelijk jaar.
We hebben heel wat nieuwe stagiairs
mogen verwelkomen bij onze balie
naar aanleiding van hun eedafleg-
ging. Deze nieuwe stagiairs werden
onmiddellijk verwelkomd met een
feestelijke kick-off afterwork in de
Havana Club. Tussen de cocktails en
de hapjes door werden nieuwe
vriendschapsbanden gesmeed en
werd de basis gelegd voor een top
gerechtelijk jaar 2013-2014.

Nog profiterend van de laatste mooie
dagen konden alle stagiairs vervol-
gens aansluiten bij onze eerste cultu-
rele activiteit ‘L'été indien op z’n
Brussels’, een stadswandeling met de
fotograaf Willemjan Vandenplas als
gids. Na de eerste drukke maanden
van het nieuwe gerechtelijk jaar kon-
den de stagiairs zo hun creatieve kant
even naar boven laten komen en
enkele persoonlijke kunstzinnige
kiekjes schieten. 

Dat deze culturele activiteit echter
wel degelijk au sérieux werd geno-
men, bleek vervolgens tijdens een
heuse vernissage in het ViaVia
Travellers’ Café in Brussel waar de
meest geslaagde foto’s werden ten-
toongesteld.

November vormde dan weer een
maand waar de nadruk vooral lag op
het verder ontwikkelen van de reeds
gesmede banden tussen de advoca-
ten-stagiairs en dit zowel tijdens onze
spetterende afterwork in The Loft, als
samen met onze Franstalige confra-
ters van de Carrefour tijdens de ope-
ningsreceptie in het Paleis.

Ook in het tweede deel van dit
gerechtelijk jaar willen wij jullie met
de JABkes nog een hele waaier van
activiteiten aanbieden.

Op culinair vlak verwelkomen wij jul-
lie graag nog op een gin & tonic tas-
ting, een culinaire wandeling en wel-
licht ook een bezoek aan het
Biermuseum. Op cultureel vlak
nemen wij jullie graag mee voor een
bezoek aan het stadhuis. Ook doen
wij onze goede voornemens voor het
nieuwe jaar alle eer aan en storten

ons vol overgave samen met jullie op
de meer sportieve activiteiten zoals
een hockey initiatie, een avondje
bowlen en een niet te missen karting.
Ten slotte nodigen we jullie natuurlijk
ook graag uit voor de volgende after-
work bijeenkomsten!

Als kers op de taart volgt dan uite-
raard De Nacht waarop geen enkele
stagiair mag ontbreken!

De JABkes hopen u allen talrijk te
mogen begroeten op een of meerde-
re van deze activiteiten die u allen
kan terugvinden op onze website en
Facebookpagina!

Naast al dit feestgedruis zal 2014 ech-
ter ook de nodige uitdagingen met
zich meebrengen.

Hoe zal de overgang naar het BTW-
regime verlopen? Welke gevolgen zul-
len de gerechtelijke hervormingen
met zich meebrengen voor de sta-
giairs van onze Brusselse balie? In
hoeverre zullen de verplichtingen
m.b.t. de tweedelijnsbijstand aange-
past worden?

Deze en nog vele andere vragen blij-
ven de JABkes voor jullie op de voet
volgen en er zal getracht worden een
zo duidelijk mogelijke communicatie
hieromtrent na te streven.

Rest er ons enkel jullie allen een
spetterend 2014 toe te wensen waa-
rin we met spanning uitkijken naar de
uitdagingen die ons te wachten
staan!

Met confraternele groeten,

Diewertje Castelein
Voorzitter JABkes

Karlien Delesie
Vertegenwoordiger van de stagiairs

G
Karlien Delesie en Diewertje Castelein
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