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Woord van de Voorzitter Joris Roesems

Innovaties en
uitdagingen
De traditionele terugblik kan als volgt
worden samengevat: een prachtige
receptie in het Paleis der Academiën,
een nieuw verkozen Stafhouder, een
gedeeltelijke vernietiging door het
Grondwettelijk Hof van de BHV-hervorming, een snelle regionale regeringsvorming met een zomer die iets
weg had van een Belgisch compromis.

Geachte Confraters,
Het 124ste werkingsjaar van het
Vlaams Pleitgenootschap is inmiddels uit de startblokken geschoten.
Het jaar vóór een jubileumjaar
dreigt snel in de vergetelheid te
geraken. Het tegendeel bewijzen, is
uiteraard één van de betrachtingen.
Een nieuwe lay-out van uw favoriete
tijdschrift maakt hier deel van uit.

Belangrijker lijken mij de toekomstige
uitdagingen. Het Vlaams Pleitgenootschap is immers op de technologische
trein gesprongen door de ontwikkeling
van een online inschrijvingsplatform.
Om de druk op het secretariaat te
verlichten en een algemene trend te
volgen, was dit een noodzakelijke stap
in de ontplooiing van onze vereniging.
Eenieder zal zijn eigen lidmaatschap en
deelname aan activiteiten kunnen beheren; de debetnota volgt automatisch
na inschrijving. Nostalgische geesten
zullen deze evolutie vervloeken, techneuten glimlachen goedkeurend.
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De wereld staat niet stil. Om de internationale context waarin ons beroep
zich afspeelt beter te kaderen, zal
Prof. Dr. Kim Van der Borght tijdens zijn
openingsrede stilstaan bij de steeds
belangrijker wordende rol die China
speelt in het internationale juridische
kader. Ontspanning en reflectie kunnen
nadien aan mekaar gekoppeld worden
tijdens het jaarlijkse Galabal dat zal
plaatsvinden op 28 november 2014 op
de site van Tour & Taxis. De agenda is
bij deze nogmaals aangevuld.
Tot slot waait er niet alleen een
nieuwe wind door het Vlaams Pleitgenootschap, maar ook door het
Paleis. Stafhouder Kathleen Vercraeye
zet haar visie en de krijtlijnen van
haar toekomstig batonaat uiteen in
dit nummer.
Veel leesplezier!
Joris Roesems

Ereleden 2014-2015
Bertrand Asscherickx, Carl Bevernage, Edgar Boydens, Harry Cailliau,
Peter Callens, Jean-Yves Cerckel, Werner Daem, André De Becker,
Theo De Beir, August De Ridder, Luc De Ridder, Paul De Scheemaecker,
Lievin De Wulf, Philippe Declercq, Liliane Deldycke, Jan Dhont, Carl Dotremont,
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, Jean-Noël Renard, Jozef Slootmans,
Georg Szabo, Alex Tallon, Bertold Theeuwes, Jan Uyttersprot, Karel Van Alsenoy,
Frank Van Der Schueren, Hugo Van Eecke, Hans Van Ham, Joeri Vananroye,
Hugo Vandenberghe, Kathleen Vercraeye, Guido Verdeyen, Tim Vermeir.
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Woord van de Redactie Jonas Van Campenhout

Klaar voor een tweede leven
twee maanden een ‘naar vorm en
inhoud goed verzorgd’ tijdschrift af te
leveren.

Meer dan twee decennia geleden
sprak Deken Hugo Van Eecke de
wens uit dat het Vlaams Pleitgenootschap een ‘naar vorm en inhoud
goed verzorgd, breed verspreid eigen
tijdschrift’ op het getouw zou zetten.
Zijn oproep bleef niet zonder gevolg,
want enige tijd later rolde het allereerste nummer van ‘het poelaertplein’
van de drukpers.
We zijn met het Vlaams Pleitgenootschap intussen toe aan de eenentwintigste jaargang van ons tijdschrift. ‘Het
poelaertplein’ heeft ondertussen zijn
vaste stek in ons balieleven gevonden
en is hopelijk ook een beetje uitgegroeid tot uw favoriete tweemaandelijkse tijdschrift. Ministers van Justitie
werden aan de tand gevoeld, allerhande
juridische onderwerpen besproken.
Er bleek zelfs plaats te zijn voor
functioneel en artistiek verantwoord
mannelijk naakt om de bouwvallige
staat van ons geliefde Justitiepaleis aan
te klagen. U ziet het, beste lezer, uw
redactioneel team gaat geen onderwerp of taboe uit de weg om elke
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Echt groot kon uw verbazing dan
ook niet zijn bij het zien van dit ‘het
poelaertplein’ versie 2.0. Verandering
maakt immers deel uit van de kern van
het leven, niets blijft eeuwig hetzelfde.
Als juridische beroepsbeoefenaars in
een land waar het aantal jaarlijks nieuw
gepubliceerde wetteksten de kaap van
100.000 bladzijden vlotjes overschrijdt,
weten wij dat als geen ander. De
redactie vond dan ook dat na twintig
jaargangen de tijd aangebroken was
om ‘het poelaertplein’ zowel vormelijk
als inhoudelijk grondig tegen het licht
te houden.
Op vormelijk vlak hebben wij gestreefd naar een meer moderne en
frisser ogende lay-out die uitnodigt tot
lezen. Op inhoudelijk vlak streven we
naar een tijdschrift dat bondiger, maar
daarom niet minder interessant is. In
elk nummer willen wij in de rubriek
Brandpunt minstens twee stemmen uit
de praktijk aan het woord laten over
een actueel onderwerp, hetzij in een
interview, hetzij met een commentaar bij een recente wetswijziging of
opmerkelijk arrest.
Daarnaast wordt in de meer luchtige
rubriek Echo’s van het Paleis ruimte
gegeven aan confraters van onze balie
om hun creativiteit de vrije loop te
laten in een satirische bijdrage, een
kortverhaal en dergelijke meer.
Oude vertrouwde rubrieken zoals
het Woord van de Voorzitter, de

Activiteitenkalender en het Woord
van de JABkes blijven behouden.
Rest er mij nog enkel iedereen te
bedanken die bijgedragen heeft aan
de totstandkoming van dit septembernummer. Mijn dank gaat daarbij in de
eerste plaats uit naar de Stafhouder
van onze Nederlandse Orde van
Advocaten bij de Balie te Brussel, mr.
Kathleen Vercraeye. Zij bijt in Brandpunt de spits af en licht haar beleidsvisie
voor het komende gerechtelijk jaar
concreet toe. Speciale dank gaat ook
uit naar Karin Vanhoof, die de restyling
van ‘het poelaertplein’ in goede banen
heeft geleid, alsook naar iedereen die
rechtstreeks of onrechtstreeks bijgedragen heeft tot de totstandkoming
van dit nummer.
Last but not least richt ik een woord
van dank tot de heer Jean-Noël
Renard, die jarenlang ingestaan heeft
voor de realisatie van ‘het poelaertplein’
en nu geniet van een welverdiend
pensioen.
Tot slot richt ik mij tot u, beste lezer.
Het weer is al een tijdje instabiel, de
rechtbanken hernemen hun gewone
zittingen en de Radio 2 Zomerhit
2014 is gekend. Stuk voor stuk signalen
dat het gerechtelijk verlof nu echt wel
voorbij is. Ik wens u dan ook een uitdagend en stimulerend gerechtelijk jaar
2014-2015 toe en hoop dat u daarbij
het vernieuwde ‘poelaertplein’ van tijd
tot tijd ter hand neemt.
Jonas Van Campenhout
Hoofdredacteur

activiteitenKalender
§

1
Recyclagemiddagen
september – november

Naar jaarlijkse gewoonte biedt het
Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie
te Brussel (VPG) een reeks interessante recyclagemiddagen (permanente
vorming) aan, die plaatshebben op
dinsdag of vrijdag van 12u tot +/- 14u
in het auditorium van de FOD Justitie,
Waterloolaan 115, 1000 Brussel.

voor niet-leden kan uiteraard eveneens
worden gebruikt door leden. Een abonnement voor leden kan ten slotte ook
gebruikt worden door stagiairs-leden.

Er worden bij aankomst een drankje
en broodjes voorzien.

Het aanwezigheidsattest in het kader van
de permanente vorming wordt enkel
meegegeven in geval van aanwezigheid
en op naam van de aanwezige persoon.
Het programma voor de maanden september en oktober vindt u hieronder:

De kostprijs voor een individuele
recyclage bedraagt:
• 15 EUR voor stagiairs-leden*;
• 25 EUR voor leden;
• 40 EUR voor niet-leden.

Abonnementen kunnen worden besteld
via de online module op onze website
www.vlaamspleitgenootschap.be.

Programma september en oktober :

Ingeschreven op de lijst van stagiairs op
3 september 2012 of later. Die datum kan
zo nodig vervroegd worden met de termijn
waarop de stagiair zijn inschrijving heeft laten
schorsen.

Recyclage 1:
Dinsdag 9 september 2014
‘De Nieuwe Bankenwet’
Minister van Financiën Koen Geens

Voor elk van deze recyclages werden
2 juridische punten toegekend.
Inschrijvingen dienen te gebeuren ten
laatste daags voor de recyclagemiddag
per e-mail naar info@vlaamspleitgenootschap.be of per fax op het nummer
02 508 65 82, vóór 12u. Inschrijven
gebeurt via de online module op onze
website www.vlaamspleitgenootschap.be.

Recyclage 2:
Vrijdag 19 september 2014
‘De handelstussenpersonen in de nieuwe
Codex Economisch recht’
Mr. Stijn Claeys

*

Daarnaast bieden wij een abonnementsformule aan, die voor alle recyclagemiddagen 250 EUR voor leden en 400 EUR
voor niet-leden kost.
Het abonnement kan door meerdere
personen van eenzelfde categorie
binnen eenzelfde advocatenkantoor
worden gebruikt. Een abonnement

Recyclage 3:
Dinsdag 14 oktober 2014
‘De ontslagmotivering (CAO nr. 109) sinds
2014 en markante rechtspraak arbeidsrecht 2013-2014’
Mr. Ward Bouciqué

De lidgelden van het VPG
zijn de volgende:
• 30 EUR voor stagiairs*;
• 60 EUR voor advocaten met tot
15 jaar balie-ervaring**;
• 70 EUR voor advocaten met meer
dan 15 jaar balie-ervaring***;
• 60 EUR voor niet-advocaten
jonger dan 35 jaar;
• 70 EUR voor niet-advocaten vanaf
35 jaar;
• 85 EUR voor ereleden.
Ingeschreven op de lijst van stagiairs
sinds 3 september 2012 of later.
**
Advocaat sinds 1 september 2000 of
later.
***
Advocaat sinds 31 augustus 2000 of
vroeger.
*

Indien de advocaat of de advocaat-stagiair
zijn inschrijving op het tableau dan wel op
de lijst van stagiairs heeft laten schorsen,
dan worden voormelde datums dienovereenkomstig vervroegd.

U kan uw lidgeld betalen via de
online module op onze website
www.vlaamspleitgenootschap.be.
Meer informatie over onze activiteitenkalender, online module en
lidgelden vindt u op onze website:
www.vlaamspleitgenootschap.

Recyclage 4:
Vrijdag 24 oktober 2014
‘Ontbinding en vereffening van vennootschappen: een stand van zaken’
Mr. Cedric Berckmans en
Mr. Stefaan Aerts
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activiteitenKalender

Culturele en Bourgondische
activiteiten september – november
Donderdag 30/10/014 (20u30):
Rumble in da Jungle –
Sincollectief
Tijdens dit levendige spektakel neemt
het Antwerps theatergezelschap
SINCOLLECTIEF (KVS, Lakensestraat
146, 1000 Brussel) de bekendste
boksmatch uit de geschiedenis tussen
Mohammed Ali en George Foreman
als uitgangspunt voor een wervelende
mix tussen theatervoorstelling, bokswedstrijd en concert.
Donderdag 25/09/014 (19u45):
Nocturne in het Van Buuren
Museum
Het Van Buuren Museum in Ukkel
(Léo Errerlaan 41, 1180 Ukkel) is
één van de minder bekende musea
in Brussel, maar daarom niet minder
boeiend.
Tijdens een gegidste nocturne krijgen wij
de prachtige verzameling van schilderijen
te zien in de villa van de heer Van Buuren,
die vijf eeuwen schilderkunst overspant:
Vlaamse en Italiaanse meesters van
de 15de tot de 19de eeuw, waaronder
olieverfschilderijen van de twee zonen
van Bruegel, de School van Rembrandt,
Guardi, Fantin-Latour, Ensor en Van Gogh.
Uit de 20ste eeuw Signac,Van Dongen,
Foujita, Ernst en de Belgische School met
Permeke, Wouters, Desmet en anderen.
Verder was de heer van Buuren de
enige mecenas van G. van de Woestijne, voorloper van het surrealisme.
In de villa bevinden zich 32 van zijn
schilderijen.
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Donderdag 13/11/2014 (19u):
Nocturne Expo 14-18
De niet te missen tentoonstelling
‘14-18, dit is onze geschiedenis!’
beschrijft zowel de Europese als de
Belgische dimensie van de Eerste
Wereldoorlog. Wij krijgen tijdens deze
nocturne een inleiding door specialist
professor Luc De Vos, gevolgd door
een gegidste rondleiding doorheen de
tentoonstelling, met als afsluiter een
Westmalle-receptie. (Koninklijk Museum
van het Leger en de Krijgsgeschiedenis,
Jubelpark, 1040 Brussel)

Vrijdag 28/11/2014
Plechtige Openingszitting en Openingsbanket
Het Vlaams Pleitgenootschap
heeft de eer en het genoegen
om u uit te nodigen op de openingsconferentie ter gelegenheid
van het 124ste werkingsjaar.
Op vrijdagnamiddag 28 november
2014 houdt Prof. Dr. Kim Van
Der Borght de openingsrede,
die zal handelen over de steeds
belangrijker wordende rol die
China speelt in het internationale
juridisch kader.
Vrijdagavond, 28 november 2014,
bent u van harte welkom op het
galadiner en het aansluitende
dansfeest. Locatie zijn de impressionante hallen van Tour & Taxis
(Havenlaan 86C, 1000 Brussel).
Wij hopen u massaal te mogen
begroeten. Noteer de datum
alvast in uw agenda!
Meer informatie en details over
de inschrijving volgen later.

Brandpunt

Jonas Van Campenhout

Interview met Stafhouder
Kathleen Vercraeye
§

1

De geloofwaardigheid van onze beroepsgroep staat
of valt met onze deontologie

Het Poelaertplein kon onze nieuwe
Stafhouder, mr. Kathleen Vercraeye,
strikken voor een interview waarin
zij haar beleidsvisie nader toelicht.
Poelaertplein (PP): Elke stafhouder legt
tijdens zijn mandaat andere klemtonen.
Uzelf heeft tijdens de kiescampagne
aangekondigd als stafhouder de nadruk
te willen leggen op een striktere controle
van het naleven van de deontologische
regels van ons beroep. Hoe wenst u hier
concreet invulling aan te geven?
Kathleen Vercraeye (KV): Wij houden
graag voor dat de advocatuur een
uniek beroep is, anders dan andere
vrije en juridische beroepen. Ik ben
daar ook van overtuigd en wil dit ook
naar buiten toe verdedigen.
Maar willen we die unieke positie behouden, dan moeten we als beroepsgroep onze deontologie bewaken en
respecteren. De geloofwaardigheid

van onze beroepsgroep naar buiten
toe, bij het grote publiek, staat of valt
hiermee. Strikte discipline van de balie
is ook nodig wil zij haar aanspraken op
autonomie en zelfregulering, zonder
staatstoezicht verdedigen. Concreet
wil ik de procedure van klachtenbehandeling optimaliseren, zodat
klachten binnen een redelijke termijn
worden behandeld. Dit vergt ook een
goede administratieve omkadering en
verdere professionalisering van de staf
en de medewerkers.
Een ander aspect is het toezicht op de
naleving van reglementen, onder meer
met betrekking tot permanente vorming, derdengelden en witwas. Ook dit
vergt een grote inzet van middelen. De
organisatie en modaliteiten van zulke
controles dienen zeker verder besproken te worden op het niveau van
de OVB, op basis van de bevindingen
van de lokale balies die de controles
uitvoeren.

Tot slot meen ik dat in het kader van
de permanente vorming, zeker bij het
Vormingsinstituut van de Nederlandse
Orde (VIA), voldoende aandacht moet
zijn voor sessies over deontologie.
We stellen in dossiers over conflicten
tussen advocaten vast dat nogal wat
problemen terug te brengen zijn tot
een onvoldoende kennis van de regels,
bijvoorbeeld het reglement inzake
briefwisseling tussen advocaten.
PP: U haalde daarnet aan dat de
advocatuur een uniek beroep is dat
zich onderscheidt van andere juridische
beroepen. Zou u zo ver gaan te stellen
dat samenwerkingsverbanden tussen
advocaten en niet-advocaten,
of inbreng van ‘vreemd’ kapitaal in
een advocatenassociatie, principieel
verboden moeten worden?
KV: Er bestaan verschillende houdingen ten aanzien van de fenomenen
vreemd kapitaal en de samenwerking
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in Vlaanderen hebben geen reglementering en het reglement van het OVB
van 22 januari 2003 is gedeeltelijk
vernietigd door het Hof van Cassatie. Een uniform antwoord voor heel
Vlaanderen, eigenlijk voor heel België,
is aangewezen. Op Europees vlak is er
evenmin eenvormigheid van opvattingen en reglementeringen. Op OVBvlak wordt de komende maanden een
nieuw reglement ‘samenwerkingsverbanden’ besproken.
PP: Welke aspecten wilt u zeker terugvinden in een vervolmaakte reglementering?

met andere beroepen. Het zijn overigens verschillende begrippen die niet
noodzakelijk samenvallen.
Er zijn voorstanders van een absoluut
verbod. Dit lijkt echter wettelijk niet
echt verdedigbaar, in het bijzonder op
mededingingsrechtelijk vlak. Een andere
mogelijke houding is de onbeperkte
toelating. Ik denk dat er consensus
over bestaat dat deze houding niet
de juiste is. Een derde mogelijkheid is
niet-reglementering of een ‘gedoogbeleid’ vanuit de idee dat een algemene
regel, bv over familiaal vreemd kapitaal,
onvolmaakt dreigt te zijn. Dit lijkt mij
ook niet de beste optie.
Uiteindelijk blijft dan de mogelijkheid
over om ‘vreemd kapitaal’ en samenwerken met andere beroepen toe
te laten onder strikte voorwaarden
die de fundamentele beginselen van
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ons beroep vrijwaren. Met een strikt
toezicht op de naleving van die voorwaarden en een sanctionering als die
voorwaarden niet nageleefd worden.
PP: U noemt in uw beleidsvisie de bestaande reglementering onvolmaakt.

KV: Samenwerken van advocaten met
andere beroepen op een kostendelende basis, onder bepaalde voorwaarden, kan maar toegelaten worden
voor zover de kernwaarden van de
advocatuur werkelijk gegarandeerd
blijven.
Dit wil dus zeggen: de volledige onafhankelijkheid van de advocaat bij de
verdediging van het exclusief belang
van de cliënt, het vermijden van belangenconflicten en het eerbiedigen van

Als Stafhouder moet je ook het grote publiek
duidelijk maken welke de achterliggende
beroepsethiek is van de advocaten.
KV: Daarmee bedoel ik dat er quasi
geen reglementering is, en als die
er al is, dan is ze fragmentair en niet
eenvormig. Zo kent Brussel Nederlands sinds 2005 de mogelijkheid van
kostendelende samenwerking met
andere beroepen in bepaalde gevallen
en onder voorwaarden. Andere balies

een strikt beroepsgeheim. Dat sluit
een geïntegreerd samenwerkingsverband - een associatie - uit.
Als het fenomeen vreemd kapitaal dus kapitaal dat door niet-advocaten
ter beschikking wordt gesteld - wordt
toegelaten, moeten de kernwaarden

Brandpunt

waarop de advocatuur zich beroept,
eveneens gegarandeerd blijven. Dit op
het terrein van de vergoeding van het
kapitaal, de grens van de inbreng van
vreemd kapitaal in de vennootschap,
en op het niveau van het bestuur van
de vennootschap.
PP: In een interview voor ‘het poelaertplein’, wierp OVB-voorzitter Edgar
Boydens op dat er aan de NOAB te veel
een mentaliteit bestaat om zich te willen
afzetten tegen de OVB. Welke zijn de
concrete maatregelen die u voor ogen
heeft om de verstandhouding tussen
onze balie en de OVB te verbeteren?

de Raad en de OVB-afgevaardigden
om hieraan mee te werken in een
constructieve sfeer.
Daarnaast zal ik als stafhouder ex
officio lid zijn van de algemene vergadering van de OVB. Ik zal de leden van
onze Orde en de Raad op de hoogte
houden van de in het vooruitzicht
gestelde reglementen en besprekingen
hierover. Op die wijze kunnen de
leden van de Raad nuttige adviezen en
meningen tijdig meedelen. Zo kunnen
wij als Brusselse balie beter meewerken
aan de langetermijnvisie en het beleid
voor heel de advocatuur.

Als het fenomeen vreemd kapitaal wordt toegelaten,
moeten de kernwaarden waarop de advocatuur zich
beroept, gegarandeerd blijven
KV: Ik wil dit doen via overlegplatforms tussen de leden van de Raad
en de Brusselse afgevaardigden in de
algemene vergadering van de OVB.
Op een zestal beleidsdomeinen (bv.
opleiding en vorming) wordt een team
samengesteld van (gewezen) leden van
de raad, afgevaardigden en experten.
Die teams komen op regelmatige
basis samen. Op die manier kan aan
‘kruisbestuiving’ worden gedaan om zo
de bevoegdheden op elk beleidsniveau
efficiënt uit te oefenen. Ik plan ook
vóór elke algemene vergadering van
de OVB een overlegmoment tussen de Raad en de afgevaardigden.
Bedoeling is dat er doorstroming en
uitwisseling van de informatie van de
beide niveaus is. Uiteraard hangt veel
af van de bereidheid van de leden van

PP: Brussel heeft als hoofdstad van
Europa een grote aantrekkingskracht
op buitenlandse advocaten. U stelt dat
dit mogelijkheden meebrengt voor onze
balie. Aan welke mogelijkheden denkt u,
en hoe kunnen zij nog meer uitgebouwd
worden?
KV: In een eerste fase heb ik aan een
lid van de Raad gevraagd om in kaart
te brengen wie de advocaten zijn die
op de EU-lijst en de B-lijst staan. Op
dit ogenblik is dat namelijk een grote
blinde vlek. Op basis van een rapport
kunnen we dan een concreet beleid
voeren. Ook samenwerkingsprotocols
worden onder de loep genomen.
Bij de vertegenwoordigingsmissies en
activiteiten binnen onze orde moeten
we eveneens aandacht hebben voor

de internationale aantrekkingskracht
van Brussel. Als Stafhouder zal ik
de balie vertegenwoordigen in het
buitenland. Ik zal die representaties
zorgvuldig afwegen en de meerwaarde
checken voor de NOAB.
PP: In uw beleidsvisie sprak u de wens
uit om de maatschappelijke rol van de
advocatuur nadrukkelijker te illustreren
door het voeren van een aanwezigheidspolitiek, zowel binnen als buiten ons
gerechtelijk arrondissement. Kunt u dit
nader toelichten?
KV: Ik ben van plan om ontmoetingen
met onder andere: korpshoofden,
politici en vertegenwoordigers van
de instellingen, te gebruiken om op
onderbouwde wijze onze gehechtheid
aan de rechtstaat te illustreren en de
rol van de advocatuur daarbij te benadrukken. We kunnen dat bijvoorbeeld
concreet doen naar aanleiding van
discussies over kwaliteitsvolle juridische
bijstand voor minvermogenden en naar
aanleiding van de verdere uitbouw van
de bijstand van een advocaat in het
kader van de Salduzwetgeving.
Ook bij de grote momenten van
het gerechtelijk jaar waarop ook
niet-advocaten aanwezig zijn kan die
maatschappelijke rol belicht worden.
Wij moeten deelnemen aan het
maatschappelijk en politiek debat
voor zover het over advocatuur gaat.
Als Stafhouder moet je ook het grote
publiek duidelijk maken welke de achterliggende beroepsethiek is van de
advocaten. Onafhankelijkheid, integriteit
en beroepsgeheim blijven relevant en
actueel.
PP:Wij danken u voor dit interview.
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echo’s van het paleis

Avondbeslommeringen van een
advocaat: vrijdag

§

1

In een eerder stuk maakte u kennis
met mijn gedachten op een maandagochtend. Op het moment van deze
gedachten is het vrijdagavond en zijn
we bijna eind augustus. De gerechtelijke vakantie zit er bijna op – ook al
is het principe van de gerechtelijke
vakantie (die over de jaren minder en
minder op een vakantie is beginnen
te lijken) ver zoek geweest dit jaar.
Ook de zomer zit er blijkbaar op, maar
ik wil het niet echt hebben over het
weer - op zijn Austen’s - of over de
Zweedse coalitie. Ik was overduidelijk
op vakantie toen deze benaming werd
uitgevonden. Ik heb geen idee waarvan de referentie naar het mooie land
Zweden komt. En ik denk niet dat dit
echt belangrijk is.
Maar dit stuk is niet voorbestemd om
over politiek te gaan. Persoonlijk heb
ik deze zomer getracht om - in de
mate van het mogelijke - terug op de
niet-juridische aarde te komen: lekkere
slow food, film, boeken, kunst, mooie
muziek en de vrienden die echt belangrijk zijn. Er is m.i. niets zo mooi als
op een zwoele zomeravond genieten
van lekker eten, oprechte vrienden,
goede muziek en diepgaande discussies over het ‘leven’, of anders dolle
pret. Als ik even op de agenda kijk,
waren er toch minstens drie van deze
avonden. Ik moet toegeven dat ik nog
wel een beetje zin heb in zo’n zwoele
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avond, maar de weergoden staan niet
aan mijn kant.
De warme omhelzing van vriendschap
en de goede dingen des levens maken
dat ik er enorm veel zin in heb, in dat
nieuwe gerechtelijk jaar. Volgens de
titels van de gespecialiseerde dagbladen
krikt de economie weer op en heeft
ook de consument er weer zin in.
September heeft voor mij altans een
ongelooflijk ‘rebirth’- gevoel, zo van ‘we
kunnen er weer tegen en wat hebben
we er plezier bij’. Advocaat-zijn blijft
voor mij een soort roeping, zonder
enig Lourdes-gehalte. Persoonlijk vind
ik dat je bereid moet zijn om je volle
gewicht in de schaal te werpen, ongeacht ieders voorkeurmaterie. It’s a life
style (nota aan de lezers: ik besef dat
ik op dit moment verslaafd ben aan de
tv-serie Suits, waarvoor mijn oprechte
excuses).
Een weekend geeft ook zo een gevoel
- op voorwaarde dat de agenda of
andere to-do lijst is afgewerkt en het
weekend echt een moment zal zijn van
ontspanning, van plezier, van samenzijn
met geliefden & co. Op het moment
dat ik dit schrijf, is dat voor mij het
geval: de agenda is afgewerkt, cliënten
zijn ingelicht over het verloop van hun
dossier en voor de komende twee
dagen verwacht ik geen spoedgevallen.
Het gevoel van absolute rust is al over
me heen gevallen toen de deur van

het kantoor achter me dicht viel. Het
werd groter toen ik de parking uitreed
en het zwol aan tijdens de avondfile.
Maar het bereikte pas zijn apotheose
toen de voordeur van mijn ‘homesweet-home’ achter mij in het slot viel
en de muziek begon te spelen. Italiaanse
jazz doet het elke keer: ‘absolute bliss”.
Splendido!
Schoenen uit, jeans aan (u zal wel
hebben begrepen dat ik absoluut
weiger om deel te nemen aan ‘casual
Friday’ - maar dat verdient een artikel
op zich) en de elegante tonen van een
Italiaanse expert strelen mijn oren. Een
Spritz en enkele ‘lupini’ en de avond
kan niet meer stuk.
Ik hoop oprecht dat dit ook voor u het
geval is. Ten minste voor dit weekend.
Getekend: R.E.D.

Wie is wie

Van links naar rechs:
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Beneden: Karel Nijs, Pieter Van Braband, Olivier Van
Raemdonck, Alexandra Votquenne
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Brandpunt

John-John Ackaert

De hervorming van het gerechtelijk
arrondissement Brussel

na het Arrest nr. 96/2014 van het Grondwettelijk Hof d.d. 30 juni 2014
De bestreden wet betrof de reorganisatie van zowel de rechtbanken, het
parket, alsook het arbeidsauditoraat van
het gerechtelijk arrondissement Brussel.
De rechtbanken van eerste aanleg en
van koophandel, de arbeidsrechtbank
en de arrondissementsrechtbank van
het gerechtelijk arrondissement Brussel
worden ontdubbeld op basis van de
taal. In het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad werd enkel de
politierechtbank ontdubbeld.

“De hervorming van het gerechtelijk
arrondissement Brussel is grondwettig, met uitzondering van de regeling
betreffende de taalvereiste van het
diploma van de procureur des Konings
en de arbeidsauditeur van Brussel en
van hun adjuncten.” In zoveel woorden wordt het (liefst 143 pagina’s
tellende) arrest nr. 96/2014 van 30
juni 2014 van het Grondwettelijk
Hof samengevat, waarin het Hof zich
diende te buigen over de verschillende
klachten die waren ingediend tegen
de wet van 19 juli 2012 betreffende
de hervorming van het gerechtelijk
arrondissement Brussel.
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De vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Brussel, alsook de
politierechtbanken in het administratief
arrondissement Halle-Vilvoorde werden niet ontdubbeld. Tenslotte wou
men de huidige taalrechten van de
Franstaligen in Halle-Vilvoorde en van
de Nederlandstaligen in Brussel waarborgen, rekening houdende met de
specificiteit van de zes randgemeenten.
De verschillende beroepen tegen deze
wet waren o.m. ingesteld door niet
minder dan 68 Brusselse magistraten,
alsook door de Orde van Vlaamse Balies (‘OVB’) en het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel (‘VPG’).
Zowel de onrealistische verdeelsleutels
en de daaraan gekoppelde drastische
daling van het Nederlandstalig perso-

neelskader werd aan de kaak gesteld.
Tevens ontwaarde de hervorming tal
van andere ongelijkheden waarvoor
geen redelijke verantwoording bestond. Ook de Hoge Raad van Justitie
heeft niet nagelaten om de wetgever
hier nog voor te waarschuwen, doch
tevergeefs.
Het Grondwettelijk Hof vernietigt nu
artikel 57, 5° van de bestreden wet
dat vereist dat enerzijds, de procureur
des Konings en de arbeidsauditeur
van het administratief arrondissement
Brussel-Hoofdstad aan de hand van
hun diploma aantonen dat zij geslaagd
zijn voor de examens van doctor,
licentiaat of master in de rechten
in de Franse taal, en anderzijds, de
adjunct-procureur des Konings en de
adjunct-arbeidsauditeur van hetzelfde
arrondissement aan de hand van hun
diploma aantonen dat zij geslaagd
zijn voor dezelfde examens in de
Nederlandse taal. Het is inderdaad
niet bepaald redelijk verantwoord dat
een persoon die zijn diploma in het
Nederlands heeft behaald, niet in aanmerking zou komen voor dat ambt.
Voor de inmiddels benoemde procureur (en adjunct-procureur) des
Konings en arbeidsauditeur te Brussel

verandert er evenwel niets. Het Hof
meent - al dan niet terecht - dat een
nieuwe aanstellingsprocedure administratieve en organisatorische moeilijkheden (m.i.v. onnodig tijdverlies) met
zich mee zou brengen, hetgeen de
eigenlijke hervorming in de weg zou
staan, minstens zou vertragen.
Wat de voorlopige procentuele verdeling van de kaders en taalkaders van
magistraten en personeel van griffies en
parketsecretariaten betrof, die eveneens werd bestreden, stelt het Hof vast
dat de definitieve kaders en taalkaders
voor het gerechtelijk arrondissement
Brussel ingevolge de werklastmeting zijn
aangepast bij de wet van 6 januari 2014
en de beroepen tegen de voorlopige
kaders dan ook niet ontvankelijk zijn bij
gebrek aan belang.

de laatste loodjes van een nachtelijk
regeerakkoord.

Is het beroep bij het Grondwettelijk Hof
van elk van de verzoekende partijen
tegen de wet van 19 juli 2012 geslaagd?
In zekere zin wel. De (reparatie) wet van
6 januari 2014 aangaande de taalkaders
zou lopende de procedure voor het

Maar wat dan met die - tot voor kort
nog - ijdele hoop om ooit nog benoemd te kunnen worden als procureur des Konings in Brussel indien men
geen houder was van diploma bij enige
Franstalige universiteit?

Is het beroep bij het Grondwettelijk Hof van
elk van de verzoekende partijen tegen de wet
van 19 juli 2012 geslaagd? In zekere zin wel.
Grondwettelijk Hof reeds gapende
wonden helen, met dank aan een
(langverwachte) werklastmeting door
een van de big fours die ons land rijk
is. Het hoeft weinig betoog dat deze
werklastmeting, dewelke meerdere
maanden in beslag nam, wellicht meer
bij de realiteit aanleunt dan hetgeen
men op enkele uren nog beslist tijdens

Dat het Hof deze ongelijkheid uit
de wereld heeft geholpen, is zonder
meer een goede zaak. Deze onverantwoorde ongelijkheid was allerminst
bevorderlijk voor de goede werking
van onze justitie waarmee uiteindelijk
niemand gebaat zou zijn.
De weg naar de - intussen zowel op

wetgevend als op gerechtelijk vlak ‘herstelde’ wet van 19 juli 2012 leek
bij wijlen op een beklimming ‘buiten
categorie’ van een Franse wielerwedstrijd. Het resultaat kon wellicht nog
beter - niet iedereen is overtuigd dat
alle ongelijkheden werden gecorrigeerd - maar de meest in het oog
springende ongelijkheden zijn intussen
toch afgevlakt. Het blijkt toch vooral
ook onze wetgever zelf te zijn die andermaal - omzichtiger dient om
te springen met dergelijke dossiers,
zeker wanneer die slechts vijf minuten
politieke moed vergen…
Ten slotte nog een warm woord van
dank aan de raadsman van het VPG,
Prof. Dr. Paul Van Orshoven, voor zijn
bijstand en vertegenwoordiging in
deze procedure, alsook aan Deken H.
Van Eecke en aan de vergadering van
Oud-Voorzitters van het VPG voor
hun aller bestede tijd en verleende
bijstand en adviezen aan de raad van
bestuur van het VPG.
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Sophie Bogaert en Coralie Bourgeois

Woord van de JABkes
Geachte confraters, beste stagiairs,
Een fonkelnieuw gerechtelijk jaar
doet zijn intrede. Onze toga’s zijn
vers gestreken en de bef valt weer
strak in de juiste plooi. Zenuwachtiger
dan ooit staan de confraters te wachten tot de majestueuze poort van
het Justitiepaleis openzwaait, want
een heleboel nieuwigheden komen
weer op ons af. Dat het gerechtelijk
arrondissement werd ontdubbeld, dat
advocaten hun toegevoegde waarde
kunnen aanrekenen en dat de rechtbank nu eens Nederlandstalig, dan
weer Franstalig is, dat wisten we al,
maar er is meer.
Wij wensen vooreerst de nieuwe
Stafhouder, mr. Kathleen Vercraeye,
veel succes met haar mandaat. Dat zij
de belangen van de stagiairs hoog in
het vaandel houdt en de kwaliteit van
hun opleiding verder wenst te verbeteren, heeft zij verschillende malen
bevestigd. Wij kijken dan ook met genoegen uit naar onze samenwerking
in de loop van dit gerechtelijk jaar.
Dit jaar wordt 1 september 2014 niet
alleen voor een nieuwe lading stagiairs
een belangrijke verjaardag, maar ook
voor de nieuw geïnstalleerde familierechtbank, dankzij dewelke alle omwegen
via vredegerechten en kortgedingen
overbodig worden.
Ten slotte kijken wij met vele verwachtingen uit naar de Salduzopleiding die vanaf dit jaar zal worden
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aangeboden aan alle stagiairs. Acht
kersverse trainers werden deze zomer
opgeleid en zijn er helemaal klaar
voor om jullie alle kneepjes en taken
van de Salduzadvocaat bij te leren.
Gelukkig bestaan er ook nog zekerheden in dit métier. Speciaal voor de
nieuwkomers geven wij jullie graag
een idee van hetgeen ongetwijfeld zou
vallen onder #TypischBalieBrussel:
• Gezellig staan keuvelen in de wachtrij
van de inleidingskamer van de
(Nederlandstalige) Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel op vrijdag.
•	Gevloek bij aankomst in de inleidingskamer van de Rechtbank van Koophandel wanneer confraters vaststellen
dat hun zaak reeds werd afgeroepen.

• Lopen om voor 16 uur op de griffie
toe te komen.
•	De weg vragen aan die vriendelijke
receptioniste van het oude paleis.
De zaal toch niet vinden. Teruggaan
en opnieuw vragen.
•	De dialoog die plaatsvindt alvorens
de jeugdrechtbank binnen te gaan:
“Voor wie komt ge? Komen de
cliënten? Komt uw tegenstrever?”
“Fernande, ik heb gewoon een
akkoord!”
“Ja, maar ik heb namen nodig.”
• Zich inschrijven op de inhaaldagen in
augustus.
•	Op de site van de JABkes gaan
kijken wanneer de nieuwe activiteiten
gepland zijn. Merken dat deze niet
up-to-date is. Toch maar de Facebookpagina checken.

Tot slot: Aan iedereen een geweldig gerechtelijk jaar 2014-2015 toegewenst!
Met confraternele groeten,
Sophie Bogaert
Voorzitter Jong Advocaten Brussel –
Kring der Stagiairs

Coralie Bourgeois
Vertegenwoordiger van de Stagiairs

Nog meer MEESTER
van uw bankzaken?

Ontdek hoe wij uw professionele bankzaken
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ontwikkeling van online diensten en producten.
Meer weten? Kom langs in een van de INGkantoren in de justitiepaleizen of een kantoor
in uw buurt. Of maak rechtstreeks een afspraak
met een ING Privalis Services adviseur op
ing.be/privalisservices.
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