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waarde confraters,

ons metier kreeg het de voorbije 
maanden weerom hard te verduren. 
topadvocaten zouden geen scrupu-
les of geweten hebben, en zich met 
misdaadgeld laten betalen, terwijl de 
kleine burger die zich moet tevreden 
stellen met een gewone advocaat om 
te procederen tegen de staat, moge-
lijks de grootste misdadiger waarmee 
we dagelijks geconfronteerd worden, 

een rechtstaat 
waardig?

mogelijks dieper in de buidel zou 
moeten tasten. onkunde of onwil, 
duidelijk zal het nooit worden, wordt 
beloond met een verlengde verja-
ringstermijn. een rechtstaat waardig? 

bij het schrijven van deze inleiding is de 
nieuwe regering net ingezworen. het 
duurde net iets minder lang dan de 
vorige keer, dat zal u zich herinneren, 
maar de herfst belooft warm te wor-
den en niet omwille van klimatologische 
omstandigheden. 

onze voormalige confrater, koen 
geens, werd benoemd tot minister 
van justitie. het vlaams pleitgenoot-
schap wenst hem veel succes met zijn 
nieuwe functie. 

hopende dat de man enig gezond ver-
stand verlocht krijgt aan meerderheid 
en oppositie wat het wetgevend kader 
betreft, vraagt het vlaams pleitge-
nootschap hem ook een bijzondere 

woord van de voorzitter joris roesems

aandacht voor het justitiepaleis. 
procedurevallen worden uitgezet in 
toga, het dragen van een veiligheids-
helm tijdens die activiteit zou wat 
ridicuul zijn, hoewel geel-zwart een 
populaire kleurencombinatie is. 

vestimentaire hoogstandjes kunnen 
eerder getoond worden op het jaar-
lijkse galabal dat wordt georganiseerd 
in het kader van de openingsactivitei-
ten. de datum ervan zou met stip ge-
noteerd moeten staan in ieders agenda. 
ik hoop u allen te ontmoeten en oefen 
naarstig op het schudden van handjes.

hopelijk heeft het schitterende ener-
giebeleid van de voorbije jaren niet tot 
gevolg dat de elektriciteit uitvalt tijdens 
de feestelijkheden. het federale ener-
giebeleid wordt verderop in dit blad 
kritisch tegen het licht gehouden.

veel leesplezier.
Joris Roesems
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het is weer herfst, geachte confrater! 
de natuur laat zich nog eenmaal van 
haar mooiste kant zien alvorens haar 
winterslaap aan te vatten. wie alleszins 
niet in slaap dommelt, beste lezer, zijn 
uw dienaren van het vlaams pleitge-
nootschap. het vallen van de bladeren 
staat voor ons namelijk synoniem voor 
druk in de weer zijn met de voorbe-
reidingen van onze jaarlijkse openings-
rede en bijbehorend galabal. 
de traditionele openingsrede van het 
vpg kan terugbuigen op een lange 
traditie. reeds in 1891 bepaalden de 
eerste statuten van het vpg namelijk 
dat onze vereniging “de beoefening 
der rechterlijke welsprekendheid 
bij middel der Nederlandsche taal” 
tot doel stelt, onder meer “door het 
houden van voordrachten”. meteen 
heeft u, aandachtige lezer, de statu-
taire grondslag voor onze jaarlijkse 
openingsrede gevonden. 

de afgelopen 123 jaar werden tijdens 
de openingsreden onderwerpen aan-
gesneden die zo gevarieerd waren als 
het kleurenpalet waarin de natuur zich 
in deze herfstperiode tooit. 
van “de oorsprong der vlaamsche 
taal: haar invloed op het schoonheids-, 
zedelijk en godsdienstig gevoel van 
den stam” (p. gisseleire, 11 november 
1891) tot “van vrouwen en heksen” 
(e. meesseman, 28 november 2002).

u ziet het, de lijst met onderwerpen 
reflecteert hoe de leefwereld van de 
vlaams-brusselse advocaat door de 
jaren heen geëvolueerd is. tot voor-
bij de eerste helft van de twintigste 
eeuw was het taalaspect voor menig 
vlaams-brussels advocaat een, zo niet 
dagelijkse, dan wel regelmatig terug-
kerende realiteit. vandaag beschouwen 
wij en onze Franstalige confraters 
de plaats van het Nederlands in de 
hoofdstad als vanzelfsprekend. met de 
komst van de europese en allerhande 
internationale instellingen naar brussel 
in de naoorlogse jaren, kreeg onze balie 
bovendien een extra internationale 
dimensie. 

logischerwijs verschoof ook de focus 
van het vpg in overeenstemming met 
de nieuwe noden en uitdagingen in 
een veranderend balielandschap. dit 
bewijst het vpg onder meer met zijn 
traditionele openingsrede voor het 
werkingsjaar 2014-2015. aangezien u 
als trouwe lezer van ‘het poelaertplein’ 
het vorige nummer uiteraard aandachtig 
heeft gelezen, weet u immers dat ook 
dit jaar weer een actueel onderwerp 

met internationaal cachet op het 
programma staat. prof. dr. k. van der 
borght zal ons namelijk tot duizenden 
kilometers voorbij de grenzen van ons 
gerechtelijk arrondissement helemaal 
naar het verre oosten meenemen. wij 
hopen u dan ook in groten getale te 
mogen verwelkomen op onze jaarlijkse 
openingsactiviteiten die dit jaar zullen 
plaatsvinden op 28 november 2014. 

en voor de vele niet-Nederlandstalige 
confraters die onze balie rijk is, hebben 
we uiteraard simultaanvertaling voor-
zien. tot dan!

Het bestuur van het Vlaams Pleitgenoot-
schap 2014-2015

programma: 

28/11/2014 (15u30): 
Openingsrede
‘China: de rechtsorde zoals we ze kennen?’ 
(prof. dr. kim van der borght). 
er werden 2 juridische studiepunten 
aangevraagd. 
locatie: justitiepaleis, 
plechtige Zittingszaal hof van cassatie

28/11/2014 (19u): 
Receptie, galadiner en dansfeest 
(avondkledij). 
locatie: tour & taxis 
(havenlaan 86c, 1000 brussel).

meer info vindt u in de uitnodiging 
die u toegestuurd werd, alsook op 
onze website 
www.vlaamspleitgenootschap.be

openingsconferentie
124ste werkingsjaar
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donderdag 11/12/2014 (20u) : 
augustus ergens op de 
vlakte 

toneelhuis olympique dramatique 
(koninklijke vlaamse schouwburg, 
lakensestraat 146, 1000 brussel)

samen met de kvs en Ntgent 
zet olympique dramatique met 
een stevige cast het theaterstuk 
august: osage county van tracy 
letts naar zijn hand. 
het verhaal speelt zich af in 
augustus, ergens op de vlaktes van 
oklahoma van vandaag. 
de familie weston, een familie 
met een beangstigende gave om 
elkaar het leven onmogelijk te ma-
ken. wanneer de vader des huizes 
spoorloos verdwijnt, verzamelt de 
familie weston zich in het ouder-
lijk huis om elkaar te steunen en 
meteen ook kapot te maken. 

“Het is een klassiek well-made play, 
in de traditie van Tennessee Wil-
liams, Eugene O’Neill en de grote 
familiedrama’s, met fantastische 
rollen en ontzettend fijne, geestige 
dialogen.” 

tom dewispelaere & 
stijn van opstal 

(www.kvs.be)

donderdag 06/11/2014 (19u30): 
theedegustatie met 
Monsieur thé 
(gc de markten, oude graanmarkt 5, 
1000 brussel)

earl grey, darjeeling, wu long en 
sencha. in gemeenschapscentrum “de 
markten” gaan we op imaginaire ont-
dekkingstocht langs de theeplantages in 
het verre oosten.

donderdag 13/11/2014 (19u): 
nocturne Expo 14-18 
(koninklijk museum van het leger en 
de krijgsgeschiedenis, jubelpark, 1040 
brussel)

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. 

culturele en bourgondische 
activiteiten november – december 

activiteiteNkaleNder

§
1

dinsdag 02/12/014 (19u30):
don Giovanni – W.a. Mozart
(koninklijke muntschouwburg, 
muntplein, 1000 brussel)

in het najaar neemt het vpg cultuur u 
mee naar de opera. met don giovanni 
dirigeert chef-dirigent ludovic morlot, 
na ‘cosi fan tutte’ en ‘la clemenza di 
tito’, zijn derde mozart in de munt.

Het VPG heeft tickets beschikbaar in 
categorie 5.

w

donderdag 04/12/2014 (20u): 
champagnedegustatie in 
samenwerking met 
Fine Wines JiBa  
(gc de markten, oude graanmarkt 
5, 1000 brussel)

wij verwelkomen de liefhebbers van 
dit godendrankje voor een degustatie 
met een feestelijk tintje!
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Naar jaarlijkse gewoonte biedt het 
vlaams pleitgenootschap bij de balie 
te brussel (vpg) een reeks interes-
sante recyclagemiddagen (permanente 
vorming) aan, die doorgaan op dinsdag 
of vrijdag van 12u tot +/- 14u in het 
auditorium van de Fod justitie, 
waterloolaan 115, 1000 brussel.

er worden bij aankomst een drankje 
en broodjes voorzien.

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

* Ingeschreven op de lijst van stagiairs op 
3 september 2012 of later. Die datum kan 
desgevallend vervroegd worden met de ter-
mijn waarop de stagiair zijn inschrijving heeft 
laten schorsen.

voor elk van deze recyclages werden 
2 juridische punten aangevraagd.
inschrijven gebeurt via de online 
module op onze website 
www.vlaamspleitgenootschap.be

daarnaast bieden wij een abonne-
mentsformule aan, die voor alle recy-
clagemiddagen 250 eur voor leden 
en 400 eur voor niet-leden kost. 

het abonnement kan door meerdere 
personen van eenzelfde categorie 
binnen eenzelfde advocatenkantoor 
worden gebruikt. 

een abonnement voor niet-leden kan 
uiteraard eveneens worden gebruikt 

recyclagemiddagen november - december 

activiteiteNkaleNder

door leden. een abonnement voor leden 
kan ten slotte ook gebruikt worden 
door stagiairs-leden. 

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

het aanwezigheidsattest in het kader 
van de permanente vorming wordt 
enkel meegegeven in geval van aanwe-
zigheid en op naam van de aanwezige 
persoon.

Programma november en december: 

recyclage 5: 
vrijdag 5 december 2014
‘Art. 67ter van de wet van 16 maart 
1968 betreffende de politie over het 
wegverkeer: informatieplicht van de 
rechtspersoon-titularis van de 
nummerplaat’
mr. jacques vandeuren
 
recyclage 6: 
dinsdag 16 december 2014
‘Ne bis in idem in het strafrecht – 
Cassatieberoep in het strafrecht’
mr. hans van bavel

§
1

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-sta-
giair zijn inschrijving op het tableau dan 
wel op de lijst van stagiairs heeft laten 
schorsen, dan worden voormelde da-
tums dienovereenkomstig vervroegd. 

U kan uw lidgeld betalen via de 
online module op onze website 
www.vlaamspleitgenootschap.be

Meer informatie over onze activi-
teitenkalender, online module en 
lidgelden vindt u op onze website: 
www.vlaamspleitgenootschap.



Neemt de wetgever het 
helemaal van de ordes over? 

braNdpuNt

het wetboek economisch recht

Onze beroepsgroep mag zelf “wetten” 
maken (de reglementen bedoeld in 
art. 496 Ger.W.). Die reglementen 
hebben voor de advocatenbevolking 
kracht van wet. Het verschil tussen 
wetten in de materiële en in de for-
mele zin van het woord dus.

Broodnodig, die wetten, gelet op het 
principe van de autoregulering. In een 
democratische rechtsstaat komt de 
organisatie van het beroep exclu-
sief aan de organen van het beroep 
toe. Niet aan de staatsmachten. Zo 
wordt verhinderd dat wij door de 
staatsmacht tot een gewillige, over-
heidsdociele slippendrageradvocatuur 
worden gekneed.  Wij maken dus 
onze eigen wetten.

patrick hofströssler
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volgens sommigen is het rechtschrij-
vend gehalte binnen het beroep 
tanende. de overheid heeft aan de 
ordes de laatste jaren geen kind meer. 
het vergt inderdaad zowel politiek- 
als rechtstechnisch inzicht om een 
ijverige overheid te overtuigen dat 
advocatuur een no-go zone is. een 
indolente advocatuur kan die vuist 
niet maken en krijgt de klappen waar 
haar inertie om vroeg.

En zo leest u in Boek I (“Definities”), 
Titel 2 (“Definitief eigen aan bepaalde 
boeken”), hoofdstuk 51 (“Definities 
eigen aan boek Xiv”) in art. i.8.35° 
van het wetboek van economisch 
Recht als definitie van beoefenaar van 
een vrij beroep : elke natuurlijke persoon 

1. een eerder ‘hoofdstuk 5’ werd ingevoerd met de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek vii “betalings- en kredietdiensten” in het wet-
boek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken 
i en Xv van het wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen, b.s., 28 mei 2014.

2. ingevoegd bij art. 2 van de wet van 15 mei 2014, houdende invoeging van boek Xiv “marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de 
beoefenaars van een vrij beroep” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XIV en van de re-
chtshandhavingsbepalingen eigen aan boek Xiv, in de boeken i en Xv van het wetboek van economisch recht, b.s. 30 mei 2014, inwerking getreden 
op 31 mei 2014 (art. 9).

recyclagemiddagen november - december 

of rechtspersoon die op intellectueel 
onafhankelijke wijze en onder eigen 
verantwoordelijkheid een beroeps-
activiteit uitoefent die hoofdzakelijk 
uit intellectuele prestaties bestaat, 
voorafgaand de vereiste opleiding heeft 
gevolgd, tot permanente vorming is 
gehouden, onderworpen is aan een bij 
of krachtens de wet opgericht tuchtor-
gaan en geen koopman is in de zin 
van artikel 1 van het Wetboek van 
Koophandel2.

Vanwaar die definitie, in het bijzonder 
de zinsnede “tot permanente vorming is 
gehouden”? 

met de wet van 15 mei 2014 heeft de 
wetgever een antwoord willen bieden 
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op de arresten van het grondwettelijk 
hof van 6 april 20113, 15 december 
20114 en 9 juli 20135. het grondwet-
telijk hof oordeelde dat de wetgever 
niet vermocht de vrije beroepers 
uit te sluiten van de wet van 6 april 
2010 betreffende marktpraktijken en 
consumentenbescherming (wmpc). 
het gegeven dat vrije beroepers een 
specifieke plaats in de maatschappij 
innemen impliceert niet dat consu-
menten ten aanzien van die onderne-
mers een mindere bescherming dan 
ten aanzien van andere ondernemers 
zouden moeten krijgen. moeilijk daar 
een speld tussen te krijgen. immers, 
het europeesrechtelijk begrip “onder-

neming” omvat ook de beoefenaars 
van een vrij beroep6. 

de richtlijn 2005/297 erkent anderzijds 
wel dat vrije beroepers een bijzonde-
re categorie ondernemers vormen. 
onder meer om beide principes te 
verzoenen, voegde de wetgever met de 
wet van 15 mei 2014 het boek Xiv in 
het wetboek van economisch recht 
in zodat een boek specifiek over de 
beoefenaar van een vrij beroep en de 
consumentenbescherming handelt8. 
en in dat nieuwe boek wordt een 
definitie9 voor een beoefenaar van het 
vrij beroep gebruikt, die is geïnspireerd 
op de eerder in de wmpc gebruikte 
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3. Nr. 55/2011.
4. Nr. 192/2011.
5. Nr. 99/2013.
6. hvj, 12 september 2000, c-180/98-c-184/98, pavlov e.a., punt 77; 19 februari 2002, c-309/99, wouters e.a., punten 45-49. Zie ook overweging 

b.3.1. van het arrest nr. 55/2011: “volgens een vaste rechtspraak van het hof van justitie van de europese unie is een onderneming « elke eenheid 
die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd » (HvJ, 23 april 1991, C-41/90, Höfner 
en elser, punt 21; hvj, 16 november 1995, c-244/94, Fédération française des sociétés d’assurances e.a., punt 14; hvj, 19 februari 2002, c-309/99, 
Wouters e.a., punt 46).  Een « economische activiteit » is volgens het Hof van Justitie « iedere activiteit bestaande in het aanbieden van goederen en 
diensten op een bepaalde markt » (HvJ, 16 juni 1987, 118/85, Commissie t. Italië, punt 7; HvJ, 18 juni 1998, C-35/96, Commissie t. Italië, punt 36; HvJ, 
19 februari 2002, c-309/99, wouters e.a., punt 47).” anders gesteld, op europees vlak is het niet mogelijk de activiteit van een beoefenaar van een 
vrij beroep niet als een economische activiteit te kwalificeren en kan bijgevolg evenmin worden beweerd dat een vrij beroeper geen ondernemer is. 
wanneer de belgische wetgever die principes in het belgisch recht moet omzetten, is de belgische wetgever dan ook gebonden door de inhoud van 
die rechtsbegrippen.

definitie , doch die definitie preciseert 
en aanvult zodat de beoefenaar van 
een vrij beroep:
• een rechtspersoon kan zijn;
• intellectueel onafhankelijk is;
• een beroepsactiviteit uitoefent;
• onder eigen verantwoordelijkheid;
• hoofdzakelijk intellectuele presta-

ties levert;
• voorafgaand een vereiste oplei-

ding heeft gevolgd;
• tot permanente vorming is 
 gehouden;
• aan een bij of krachtens de wet 

tuchtorgaan is onderworpen en
• geen koopman is.

het meest onderscheidend ken-
merk van de vrije beroeper, nl. zijn 
rol in het maatschappelijk bestel dat 
hem van alle andere ondernemers 
onderscheidt, werd niet wettelijk ver-
ankerd10. ook voor de wetgever blijft 
dat een evidentie. de wetgever somt 
ook niet op welke ondernemers nu 
wel een vrij beroep uitoefenen. de 
definitie leest dus als een evidentie 
die geen toelichting hoeft.

Zo ook de zinsnede over de perma-
nente vorming.  alhoewel niet door 
alle confraters op applaus onthaald 
(en zeker niet de administratieve op-
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De wetgever heeft met de wet van 15 mei 2014 
niet de plicht tot permanente vorming ingevoerd, 
maar heeft wel het bestaan van de plicht, na vele 

jaren, wettelijk verankerd. 
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volging van deze plicht), lijdt het geen 
twijfel dat maatschappelijk niet meer 
kan worden betwist, zo in binnen- als 
buitenland11, dat permanente vorming 
onlosmakelijk met het vrij beroep is 
verbonden. In se is het nooit anders 
geweest, hoogstens werd een en 
ander nu in een dwingend keurslijf van 
minima en rapportering gedwongen12.

anders gezegd, de wetgever heeft met 
de wet van 15 mei 2014 niet de plicht 
tot permanente vorming ingevoerd, 
maar heeft wel het bestaan van de 
plicht, na vele jaren, wettelijk verankerd. 
lees, de beroepsgroep kan daarop 
niet meer terugkomen. immers, wie de 
plicht afschaft, geeft het waarmerk van 
het vrij beroep prijs. laat net dat onze 
meest waardevolle troef zijn, in een 
snoeiharde concurrentie met andere 
ondernemers.

dit brengt mij tot slot bij de aanwak-
kering van het collectief besef van 

7.  art. 3, 8. van de richtlijn 2005/29/eg van het europees parlement en de raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van 
ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van richtlijn 84/450/eeg van de raad, richtlijnen 97/7/eg, 98/27/eg en 
2002/65/eg van het europees parlement en de raad en van verordening (eg) nr. 2006/2004 van het europees parlement en de raad.

8.  Zie de kritiek: poNet, b. en lamoN, h., “is een vrije beroeper geen ondernemer zoals een andere?”, rw, 2013-14, 562.
9.  volgens art. 2, 2° w.m.c.p. (vernietigd door het grondwettelijk hof bij arrest nr. 99/2013 van 9 juli 2013) was de vrije beroeper elke onderneming 

die geen koopman is in de zin van artikel 1 van het wetboek van koophandel en die onderworpen is aan een bij wet opgericht tuchtorgaan.
10.  Vgl. met Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties,  

(43) dat de wetgever duidelijk tot inspiratie diende, maar die wel uitdrukkelijk de maatschappelijke rol bevestigt.
11. Zie de ccbe aanbeveling van 28 november 2003: 
 http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/ccbe_recommendation_1_1183977067.pdf
12.  tijdens het parlementair debat dat tot de wet van 15 mei 2014 leidde werd geen woord besteed aan de vraag of het opportuun was de plicht tot 

permanente vorming wettelijk te verankeren. van enige redactionele tussenkomst of inhoudelijke bijdrage van de ovb is er geen spoor.

onze eigenheid ten aanzien van onze 
concurrenten. Ze imiteren het origi-
neel, maar zijn het niet, tenzij wij teveel 
in hun richting opschuiven. 

Zo dreigen wij onze vensters in te 
slaan met onze herhaalde roep om af 
te kunnen schudden wat ons bijwij-
len stoort: deontologie, permanente 

vorming, de beperkingen van het 
beroepsgeheim of de belemmeringen 
van de belangenconflicten. Laat ons 
die eigenheid net koesteren, het is 
een troef die onze concurrenten niet 
hebben.

op een punt hebben onze concur-
renten wel een streepje voor : ze zijn 
veelal beter gestroomlijnd, georgani-
seerd en aangestuurd.  wij bedroe-
vend eigenzinnig versnipperd. willen 
we beter onze unieke marktpositie 
verdedigen en uitbouwen, willen we 
met een luide en inhoudelijk geloof-

waardige ¡No pasarán!-stem de over-
heid aanspreken, moeten we onze 
organisatie en aansturing bijstellen 
en ophouden te spreken over zovele 
ordes, maar over één orde, één ad-
vocatuur, die focust op het essentiële 
wat ons bindt, hoe verscheiden ons 
dienstenaanbod ook moge zijn. 

eén orde van advocaten voor vlaan-
deren. Onze Unique Selling Proposition.

Patrick Hofströssler*

De auteur is advocaat te Brussel

* Deze bijdrage is geschreven in persoonlijke naam 
en bindt enkel de auteur



Oproep deelname 
Pleitwedstrijd 2015geert de peyper 

1972 – 2014

Onze traditionele VPG-pleitwed-
strijd vindt dit jaar plaats op 
26 februari 2015. Inschrijving voor 
deze wedstrijd staat open voor alle 
stagiairs van de Nederlandse Orde 
van Advocaten bij de Balie te Brussel.

De deelnemende stagiairs zullen 
oog in oog komen te staan met 
een kritische jury van ervaringsdes-
kundigen. Zoals elk jaar worden de 
eerste drie laureaten beloond met 
prachtige prijzen. Bovendien mogen 
de eerste en tweede laureaat de 
Brusselse balie vertegenwoordigen 
op respectievelijk de “Internatio-
nale Pleitwedstrijd der Zuidelijke 
Nederlanden” (te Breda) en op de 
nationale pleitwedstrijd “Het Vlaams 
Pleitjuweel” (dit jaar te Turnhout).
 
De pleitwedstrijd is dé uitgelezen 
kans voor pleitgrage stagiairs om 
hun retorisch talent af te toetsen in 
een competitieve, maar leuke sfeer!

actueel
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iN memoriam

tijdens de eerste week van juni dit 
jaar werd de balie en zeker het vlaams 
pleitgenootschap geschokt door het 
droevige nieuws van het plotse overlij-
den van mr. geert de peyper. 

we konden het zeer moeilijk geloven, 
temeer daar geert het laatste week-
end van mei – naar goede gewoonte – 
nog mee was gegaan naar lyon tijdens 
de jaarlijkse citytrip van het vpg. 
er staat een foto van hem op zijn 
Facebookpagina die tijdens dat week-
end is genomen tijdens een diner met 
de commentaar van zijn broer: “in lyon. 
geen vuiltje aan de lucht.”

geert is afgestudeerd in 1996 en is 
opgenomen op het tableau van de 
Nederlandse orde van advocaten op 
7 mei 2001. op dat moment was hij 
al goed gekend bij de leden van onze 

orde en zeker bij het vpg. hij was al 
een tijdje lid van de raad van bestuur.  
tijdens de voorzittersjaren van mr. 
Fernand keuleneer en mr. patrick 
dillen had hij de taak van hoofdre-
dacteur van ‘het poelaertplein’ op zich 
genomen. Niet altijd de meest dank-
bare taak, maar geert deed dit op 
zijn gekende kalme en secure manier 
en het resultaat was altijd opperbest. 
de toenmalige uitgever van ons blad, 
de heer jean-Noël renard – die 
menig hoofdredacteur heeft gekend – 
spreekt enkel met lovende woorden 
over hun samenwerking. op geert 
kon je altijd rekenen.

later dit gerechtelijk jaar zal ook de 
stafhouder een hulde brengen aan 
geert, maar het bestuur alsook alle 
leden van het vpg wilden nu al via dit 
blad, dat zo bijzonder was voor geert, 
aan zijn ouders, broer en schoonzus 
en verdere familie nogmaals hun me-
deleven betuigen bij het veel te vroege 
heengaan van geert. wij zullen hem 
erg missen.

Het bestuur van het 
Vlaams Pleitgenootschap 2014-2015

26/02/2015

De zeer geslaagde VPG pleitwedstrijd 27/02/2014 



26/02/2015

De zeer geslaagde VPG pleitwedstrijd 27/02/2014 
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energiebeleid tegen het licht

inleiding
Een dalende olieprijs en de gevol-
gen van de tijdelijke blokkering van 
de energieprijzen in 2012 doen het 
deflatiespook opdoemen. Toch wordt 
energie niet goedkoper op de factuur 
of aan de pomp. Tenzij misschien door 
kunstgrepen zoals de BTW-verlaging 
voor elektriciteit. Groeiende kosten 
voor allerhande beleidsgevoelige 
taksen en bijdragen doen echter dat 
voordeel snel teniet. Intussen blijven 
de Vlaamse distributienetbeheerders, 
mede door het debacle van de groen-
stroomcertificaten, met een financiële 
kater zitten die een bom legt onder 
de Vlaamse begroting. 

gooi daarbovenop nog een acute 
dreiging voor de bevoorradingszeker-

heid tijdens de komende winter door 
onvoorzienbare problemen en zelfs 
sabotage in maar liefst drie (van in 
totaal zeven) van ’s lands nucleaire reac-
toren, goed voor meer dan 3.000 mw 
in totaal en ongeveer de helft van onze 
nucleaire capaciteit. Nucleaire energie 
levert nog steeds om en bij 60% van de 
elektriciteit in belgië.  

op europees niveau blijft intussen 
de vrees bestaan voor een nieuwe 
gas-crisis indien het economisch 
spierballengerol met rusland escaleert. 
Net als in 2009 met oekraïne in het 
midden.  projecten voor alternatieve 
pijplijnen om gas van elders tot in de 
eu te krijgen, zitten in een premature 
fase.

om deze en andere redenen is energie 
momenteel niet uit het nieuws te 
branden. wanneer met black-outs 
wordt gedreigd en met een afschakel-
plan geschermd, raakt dit de gezinnen 
en de bedrijven in hun comfortzone.

een deel van de problemen is on-
vermijdelijk geopolitiek en vereist 
coördinatie van het energiebeleid 
op europees niveau. de europese 
energie-unie is een stap in de goeie 
richting. jammer dat dit potentiële pa-
radepaardje van de commissie juncker 
meteen werd overschaduwd door 
partijpolitiek gekrakeel omtrent de 

bevoegde commissaris. het europees 
energiebeleid heeft nochtans nood aan 
besluitvaardigheid, en een bekwame en 
oncontroversiële figuur aan het hoofd 
van de energie-unie is een must.

een groot deel van de problemen 
heeft belgië zich niettemin zelf op de 
hals gehaald. een mix van verkeerde 
beleidsbeslissingen, het gebrek eraan of 
de tegenstrijdigheid ervan, hebben een 
nefaste impact op de energiemarkt. 
dat eerder genomen beslissingen te 
pas en te onpas worden teruggedraaid 
of opnieuw gewijzigd, helpt evenmin. 
de onzekerheid die sinds 2003 is ge-
creëerd inzake de (kalender voor de) 
kernuitstap is hiervan het meest stui-
tende voorbeeld, met zeer negatieve 
gevolgen voor het investeringsklimaat 
in zowel de nucleaire als andere (waar-
onder de hernieuwbare) sectoren. 

daarnaast zijn de bevoegdheden inzake 
energie op een onsamenhangende 
manier verdeeld tussen de gefedereer-
de entiteiten. dit bemoeilijkt onder 
meer een coherent beleid inzake 
energie-efficiëntie.  Samenwerking 
tussen de verschillende entiteiten van 
het land zal in elk geval nodig zijn.

dat de bevoegdheid voor de distri-
butienettarieven ingevolge de Zesde 
staatshervorming overkomt van het 
federale niveau naar de gewesten, 

lothar van driessche
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biedt enerzijds kansen voor een tarief-
beleid op maat in vlaanderen, brussel 
en wallonië, maar houdt anderzijds 
een risico in. door het beleid en de 
methodologie inzake de nettarieven 
(zowel transmissie en distributie) te 
centraliseren bij de creg (de fede-
rale energieregulator) kon een zekere 
consistentie worden gehandhaafd, niet 
enkel tussen tariefperiodes, maar ook 
tussen de types tarieven en de regio’s 
van het land. Nu al heeft de vlaamse 
regulator vreg duidelijk gemaakt te 
willen afstappen van het huidige zgn. 
‘cost plus’ model, ten voordele van 
een model dat de vlaamse distributie-
netbeheerders moet aansporen tot 
meer efficiëntie, door minder zgn. 
‘exogene’ kosten toe laten om te 
worden gerecupereerd via het tarief  
(en dus omgeslagen over de energie-
verbruikers). 

dit in tegenstelling tot brussel en wal-
lonië, die momenteel bij het cost plus 
model blijven (zoals dit ook federaal 
het geval blijft voor de transmissie-
nettarieven), zoals blijkt uit respectie-
velijk de ordonnantie en het decreet 
die de nieuwe tariefbevoegdheid in 
beide gewesten omzetten, en waarin 
nagenoeg letterlijk de bepalingen van 
de federale gas- en elektriciteitswet 
worden overgenomen, dan wel ernaar 
wordt verwezen. in vlaanderen blijft 
het wel nog wachten op het omzet-

tingsdecreet, een van de eerste taken 
voor het vlaams parlement. in elk geval 
verdient het aanbeveling in vlaanderen, 
net als in brussel en federaal, het hof 
van beroep van brussel bevoegd te 
houden voor alle beroepen tegen ta-
riefbeslissingen, gezien de ervaring die 
dit hof inmiddels heeft opgebouwd in 
de materie.

Nu na de vlaamse regering bourgeois i 
ook de federale regering michel i in 
het zadel zit, is het moment gepast om 
in het licht van het voorgaande een 
korte blik te werpen op de nieuwe re-
geerakkoorden, zowel in vlaanderen als 
federaal. in elk geval zal de komende 
regeerperiode op beide niveaus een 
aantal doortastende maatregelen voor 
de energiesector vereisen. het is dus 
interessant om in het kader van deze 
bijdrage eens te kijken welke aanzetten 
worden gegeven en of die in de goeie 
richting gaan.

Federaal beleid
het federaal regeerakkoord van 
9 oktober 2014 blinkt niet meteen 
uit in duidelijkheid. heel wat doelstel-
lingen zijn omschreven in algemene 
modetermen die voornamelijk zijn 
overgenomen uit beleidsdocumenten 
van de europese commissie. weinig 
wordt ingegaan op concrete acties of 
maatregelen om die doelstellingen in 
de praktijk te brengen.

p/12

de aanbesteding met investerings-
steun voor nieuwe steg (gas) cen-
trales waartoe pas vorig jaar door de 
vorige regering di rupo i werd beslist, 
als onderdeel van een plan voor de 
bevoorradingszekerheid, dat ook 
de aanleg van een zgn. strategische 
reserve1 omvat, wordt ‘herbekeken’ 
onder europese druk. men mag hopen 
dat hiermee niet de aanzet is gege-
ven voor een nieuw rondje juridische 
onzekerheid creëren voor nieuwe 
investeringen. het herstellen van het 
investeringsklimaat rond energie is een 
van de achilleshielen van dit regeer-
akkoord, ondanks de intenties in dit 
verband. 

dit wordt opnieuw geïllustreerd door 
de uitstapkalender voor kernenergie. 
een beslissing inzake de eventuele 
verlenging van de levensduur van 
doel 1 en 2 tot 2025 zou nu voor 
het einde van het jaar moeten vallen. 
dat daarbij wordt gesproken over een 
‘herberekening’ van de nucleaire rente 
kan investeerders (vooral electrabel) 
weinig vertrouwen inboezemen. indien 
het regeerakkoord spreekt over een 
‘technologieneutrale’ transitie van ons 
energiesysteem en verbreding van de 
energiemix, moet men minstens de 
discussie over een vierde generatie 
kerncentrales durven voeren. een 
nucleaire rente die de totale winst 
op jaarbasis van het nucleaire park 

1. dit betreft capaciteit die als het ware uit de markt wordt genomen en standby wordt gehouden voor acute tekorten op het net, in ruil voor een 
vergoeding. indien de hoogspanningsnetbeheerder na een evaluatie besluit dat dergelijke tekorten dreigen voor de volgende winterperiode (zoals 
ook voor de komende winterperiode is gebeurd), kan een aanbesteding voor de strategische reserve worden uitgeschreven. deze is in principe voor 
alle belgische productiecapaciteit toegankelijk, ongeacht de technologie. eigenaars of uitbaters van centrales die dreigen te worden stilgelegd of uit de 
markt te worden genomen (op basis van economische of andere overwegingen), kunnen evenwel worden verplicht om deze centrales standby te 
houden via een inschrijving op de aanbesteding voor de strategische reserve. 

 daarnaast kunnen ook grote (industriële) verbruikers aan de strategische reserve deelnemen via vraagzijdebeheer (“demand-side response manage-
ment” of “dsr”), met name door een overeenkomst af te sluiten met de netbeheerder om zich op kritieke momenten tijdelijk te laten afkoppelen, 
uiteraard tegen vergoeding.
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overstijgt (zoals in 2013), is daarbij in 
elk geval disproportioneel te noemen 
en contraproductief. 

er zijn ook een aantal positieve noten 
terug te vinden. iedere vorm van 
administratieve vereenvoudiging is aan 
te moedigen. een automatisering van 
de toekenning van de sociale tarieven 
is in dit opzicht een positieve intentie, 
ten minste voor zover dit gepaard gaat 
met een verdere vereenvoudiging (ook 
wat betreft de sociale energiefondsen). 
de verlaging van de federale bijdrage 
voor de leveranciers en de afschaffing 
van het kyotofonds (dat de facto niet 
meer wordt gevoed sinds 2012), zeker 
in een context van schaarste in de be-
voorrading, zoals wordt vooropgesteld 
in het akkoord, kan hiervan een voor-
hoede zijn. over alternatieven voor 
het kyotofonds kan worden nagedacht 
in het licht van de resultaten van de 
klimaattop in parijs volgend jaar, waar 
hopelijk een akkoord wordt bereikt 
over een opvolger van het kyoto-pro-
tocol zelf. ook de herevaluatie van 
energieprijzen en energiebelastingen 
die in het vooruitzicht wordt gesteld, 
is welkom. opnieuw is vereenvoudi-
ging het codewoord. het is positief 
dat wordt gekeken naar manieren om 
de risicofactoren voor leveranciers te 
verminderen bij de facturatie van de 
nettarieven (die momenteel volledig 
via de leveranciers worden gefactu-
reerd aan de netgebruikers). initiatie-
ven van de distributienetbeheerders 
om, bijvoorbeeld, het netgebruik van 
de eigenaars van decentrale produc-
tie via zonnepanelen op een andere 
manier in rekening te brengen dan via 
de leveringsfactuur (de zgn. terugdraai-
ende tellers), zijn door de rechtspraak, 
tot nu toe de kop ingedrukt.

het einde van het vangnetmechanisme 
voor de energieprijzen wordt uiterlijk 
voor 31 december 2017 voorzien, 
ofwel een verlenging met een jaar. 
het is zeker in het belang van de 
markt dat interferentie in de vrijge-
maakte segmenten van productie 
en handel (i.t.t. tot de gereguleerde 
nettarieven) tot een minimum wordt 
beperkt. onder de vorige regering 
kreeg men bij momenten de indruk 
dat de vrije marktsegmenten haast 
meer gereguleerd waren dan het 
netbeheer. dit is tegenstrijdig met de 
principes van de europese liberalise-
ring van de interne energiemarkt en 
het derde energiepakket. de federale 
overheid doet er dus inderdaad goed 
aan om de interventies te beperken 
tot de sociale correcties die nodig zijn, 
en dit via eenvoudige en transparante 
structuren, zonder het distributienet-
tarief te zeer de hoogte in te jagen. 
dit is een evenwichtsoefening die niet 
zonder overleg met de gewesten kan 
gebeuren. in dat opzicht is het ook 
uitkijken naar het interfederaal ener-
giepact en de energievisie.

hernieuwbare steunmechanismen 
zullen worden geconformeerd met de 
richtlijnen van de europese commissie 
inzake staatssteun voor milieu en energie 
2014-2020, om de marktintegratie 
te bevorderen. dit is logisch, en dient 
ook te gelden voor (nieuwe) capa-
citeitsmechanismen die de overheid 
eventueel zou instellen ten behoeve 
van de bevoorradingszekerheid, en 
waarvan het regeerakkoord stelt dat 
deze zullen worden onderzocht. de 
strategische reserve is in dit opzicht 
reeds aangemeld. in elk geval dient de 
verdere koppeling van de elektrici-
teitsmarkten en het uitbreiden van de 

interconnectiecapaciteit ten behoeve 
van de integratie van buitenlandse 
stroom op het belgisch hoogspan-
ningsnet prioriteit te krijgen. de hoog-
spanningsnetbeheerder dient hierbij 
uiteraard nauw te worden betrokken.

tot slot komt er een energienorm, 
gebaseerd op het prijsniveau voor gas 
en elektriciteit in de buurlanden, om 
de competitiviteit en de koopkracht 
te versterken. het is uitkijken naar de 
concrete uitwerking hiervan.

Lothar Van Driessche*

De auteur is advocaat te Brussel

► Het tweede deel van deze bijdrage over 
de energieuitdagingen op het Vlaamse 
niveau, leest u in onze volgende editie.

braNdpuNt

* Deze bijdrage is geschreven in persoonlijke naam 
en bindt enkel de auteur



beslommeringen van een 
advocaat: de kantoorlunch

In de hoop dat u nog steeds geïn-
teresseerd bent in mijn beslomme-
ringen, wens ik het bij deze met u 
te hebben over de verschillende 
soorten kantoorlunches die ik over 
de tijd heb meegemaakt. 

de solisten onder u hebben uiteraard 
de absolute vrijheid: waar u ook eet, 
u heeft een kantoorlunch met uzelf. 
lekker vrij, maar soms ook eenzaam.
tijdens mijn stage zat ik bij een klein 
kantoor: we waren met vier, onze 
werkomgeving was een prachtig huis 
in brussel en ongeacht of de patroon 
er was, daalden we om 12u30 af naar 
de keuken om daar gezellig met elkaar 
te eten. soms was er zelfs een ge-
kookte maaltijd voor iedereen samen. 
er werd zelden over dossiers gepraat. 
om 13u30 ging iedereen terug naar 
boven en werd de dag voortgezet. 
eten aan het bureau was niet eens een 
mogelijkheid.

in een iets groter kantoor daarna was 
de lunch een iets complexer gege-
ven: niet iedereen at op hetzelfde uur, 
niet iedereen at op kantoor (er was 
ook geen keuken) en als er al samen 
gegeten werd, gebeurde dat in de 
bibliotheek aan de grote tafel. steevast 
liet één van de secretaressen ons we-
ten of er daarna een vergadering zou 
plaatsvinden, opdat er geen etensres-
ten achterbleven. indien de stichtende 
vennoot op kantoor was, kregen we 
grappige verhalen te horen over zijn 

echo’s vaN het paleis
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lange carrière aan de balie. op vrijdag 
was er vaak taart om 4u.

een kantoor verder en daar ging 
iedereen zijn eigen weg: in grotere of 
kleinere groepjes werd buitenshuis ge-
geten, want ook hier was geen keuken 
aanwezig, enkel een klein hokje zonder 
ramen met een koelkast (laten we het 
niet hebben over de kantoordief die 
wegloopt met het voedsel dat je had 
meegebracht voor de lunch!), een tafel 
en wat stoelen en tegen 13u was het 
hok gevuld met een tiental kantoorge-
noten dat eigen kost meehad. er werd 
vaak naast en over elkaar gepraat over 
dossiers, over cliënten, over andere 
leden van het kantoor en over wat er 
zich buiten afspeelde. het was zeer 
ongezellig, benepen en eigenlijk ge-
woon een slecht idee. het kwam meer 
en meer voor dat ik een broodje at 
achter mijn bureau. Niet goed voor de 
spijsvertering, excellent voor het aantal 
factureerbare uren. 

enkele jaren later werd ik geconfron-
teerd met de georganiseerde kantoor-
lunch: op vaste datum en vaste plaats, 
eten en drinken verschaft door het 
kantoor en ook een agenda. soms een 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
soms een bespreking over de werking 
van het kantoor, altijd een door mijn 
Nederlandse collega’s zo mooi ge-
noemd ‘zakenrondje’ waarbij elk nieuw 
dossier kort werd besproken en waar-
bij vooral werd nagegaan wie teveel 

of wie te weinig werk had. ik vond dit 
een fantastische manier van samen-
werken over de materies heen en op 
voorwaarde dat de vergaderingen goed 
werden geleid, stak iedereen er veel 
van op. jammer genoeg draaide het na 
enige tijd uit op een klaaguurtje. soms 
begon men over politiek en taalkwes-
ties, waarvan ik ondertussen geleerd 
heb dat dit beter als de pest vermeden 
wordt in een taalgemengd kantoor. 

op voormeld kantoor waren er ook 
maandelijks uiteenzettingen over bran-
dende thema’s waarbij een heus buffet 
werd aangeboden – inclusief wijn – 
altijd op vrijdag.
aanwezigheid was niet verplicht zoals 
bij de hierboven vermelde kantoor-
lunch, maar het buffet had op meerdere 
leden van het kantoor een onweer-
staanbare aantrekkingskracht: de 
lezing werd bijgewoond maar op een 
ultra-passieve manier. anderen waren 
weer ultra-actief, maar dan wel met 
spelletjes op de mobiele telefoon. om 
13u werd het buffet geopend en dan 
werd er gegeten en gedronken alsof al-
les gratis was … wat ook het geval was. 
de mini-eter in mij stond er steeds 
van versteld hoeveel bepaalde mensen 
kunnen binnenkrijgen – op voorwaarde 
dat het gratis is: de ‘office-leech (m/v)’ is 
toen voor mij een concreet begrip ge-
worden. en ik blijf hem tegenkomen… 
u ook?

Getekend: R.E.D.



...eedaflegging
“Ja, dat zweer ik!” of gewoon “Dat 
zweer ik!”.  dit was ongetwijfeld het 
dilemma dat door menig 1e jaarsstagi-
airshoofden spookte. de kennismaking 
met het kantoor was nog maar net 
achter de rug, of een nieuwe beproe-
ving wachtte hen op:  ‘de eedaflegging’.  
voor de eerste keer in toga.  “Zit mijn 
befje goed?”. 

eerst een foto voor op moeders 
schouw, en vervolgens op zoek naar 
de stagemeester die zich ergens in de 
mensenmassa had verscholen. handjes 
schudden om uiteindelijk de verstren-
gende hitte in de plechtige zittingszaal 
te trotseren. “Ja, dat zweer ik!”. ging 
vlotter dan gedacht. Zo, nu kan het 
échte werk beginnen! 

en toen was er de...
woord van de jabkes

sophie bogaert
Voorzitter Jong Advocaten Brussel 

Kring der Stagiairs

coralie bourgeois 
Vertegenwoordiger van de 
Stagiairs

... sax200 + brunch 
adolphe sax, hoewel 200 jaar geleden 
geboren, hipper dan ooit! 
op 14 september jl. kregen we de kans 
om onder te duiken in de wondere 
wereld van adolphe sax, een muzikaal 
genie en duizendpoot. dit leerrijke 
bezoek aan het muziekinstrumenten-
museum in het hart van brussel sloten 
we af met een heerlijke brunch in the 
green kitchen. een gezellige knabbel en 
babbel werd het. Zeker de moeite 
waard! 

… eerste JaBkes-afterwork
de massale opkomst en de sfeer ter 
plaatse waren weerom een succes. de 
door de jabkes aangeboden drankjes 
vloeiden rijkelijk en de nodige hapjes 
ontbraken niet. kortom, de afwezi-
gen hadden ongelijk. afterworks zijn 
en blijven de plek bij uitstek om op 
informele wijze kennis te maken met 
mede-stagiairs. Tot de volgende!

… JABkes-golfinitiatie
men neme een zonovergoten dag, 
een dozijn advocaten en rondvlie-
gende golfballen. kortom, in itterbeek 
maakten wij kennis met de edele 
sport van het golfen. 

vooreerst kregen we uitleg van een 
professional die vervolgens op de 
putting en driving range in de praktijk 
werd omgezet. het vermeesteren 
van de golfgreep en de swing waren 
knap lastig, doch mochten we ons 
na anderhalf uur les naar het terrein 
begeven teneinde dit vakkundig en 
volledig vrij in te deuken. Een aan-
rader voor volgend jaar! 
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