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Woord van de Voorzitter Joris Roesems

Een gezond en
vreugdevol 2015

Bij wijze van mijmeringen over 2014,
treft u in dit nummer een samenvatting van de Openingsactiviteiten.
Een uitgebreide fotoreportage
vindt u eveneens op onze website
www.vlaamspleitgenootschap.be. Een
soort ‘Find Wally’ voor advocaten. Die
Openingsactiviteiten waren trouwens
een groot succes. Alle aanwezigen van
harte bedankt.

Geachte confraters,
De kerststronken zijn inmiddels
verteerd, de extra kilootjes wintervet
gestockeerd. Met andere woorden,
een nieuw jaar lacht u toe.
Namens het Vlaams Pleitgenootschap
wens ik u dan ook een gezond en
vreugdevol 2015 toe.

Zoals de traditie het wil, horen bij het
aansnijden van een nieuw jaar een
aantal goede voornemens. Diezelfde
traditie wil dat ze na enkele weken, in
het beste geval verdwijnen als sneeuw
voor de zon.
Sneeuw, behalve zwarte volgens sommigen, hebben we op het ogenblik dat
dit voorwoord wordt geschreven nog
niet gezien. Misschien kan een eis tot
het leveren van sneeuw in onderge-
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schikte orde worden toegevoegd bij de
vordering die aanhangig gemaakt wordt
in het kader van de klimaatzaak. Daar
zit menig voorzitter op te wachten,
geschuifel op de inleidingskamer?
Toch even opletten voor de stroomtoevoer, die wordt wat precair, net zoals het aantal griffiers. Sommige griffies
werken daarom in de namiddag met
gesloten deuren. Werken, dat willen
we allemaal, en recht op werk hebben
we allemaal. En daarom staken we,
maar dat recht is absoluut en zij die
willen werken, zullen ons niet tegenhouden. En het is voor onze kinderen.
2015 wordt een topper. Ik voel het.
Veel leesplezier!
Confraterneel,
Joris Roesems

Ereleden 2014-2015
Bertrand Asscherickx, Bruno Blanpain, Edgar Boydens, Harry Cailliau, Peter
Callens, Jean-Yves Cerckel, André De Becker, Theo De Beir, Auguste De Ridder,
Lievin De Wulf, Philippe Declercq, Joan Dubaere, Huguette Geinger, Geert Glas,
August Gooris, Joost Hendrix, Frank Judo, Dirk Lambrecht, Pieter Londers,
Eline Meesseman, Luc Panis, Stefaan Raes, Jozef Slootmans, Georg Szabo,
Alex Tallon, Karel Van Alsenoy, Leo Van den hole, Frank Van der Schueren,
Hugo Van Eecke, Hans Van Ham, Kathleen Vercraeye
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Van Brussel naar
Peking en terug
Vrijdag 28 november 2014 was de grote dag eindelijk aangebroken. Na maandenlange voorbereidingen die net geen
bloed, maar wel veel zweet en af en toe wat tranen hebben
gekost, maakte het voltallige VPG-bestuur zich op voor de
plechtige opening van het 124ste werkingsjaar.
In tegenstelling tot vorige edities, werden de verschillende
openingsactiviteiten niet meer verspreid over twee dagen,
maar vond het volledige gebeuren geconcentreerd plaats op
één dag. Tradities zijn allemaal goed en wel, maar een mens
moet ook durven meegaan met zijn tijd, niet waar?

Openingsrede 2014-2015:
In oktober 2014 gaf het Internationaal Muntfonds aan dat
China de grootste economie ter wereld was geworden.
Prof. Dr. Kim Van der Borght

China, de rechtsorde
zoals we ze kennen?
Bij de opening van het gerechtelijk jaar wil de traditie
dat een openingsredenaar het woord neemt.
Het Vlaams Pleitgenootschap nodigde daarvoor professor
Kim Van der Borgt uit. Hij onderhield de conferentie
over China (waar hij een deel van zijn tijd doorbrengt)
onder de titel ‘China: de rechtsorde zoals we die kennen?’.
Op deze en volgende pagina’s leest u de belangrijkste
passages uit die rede.
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Mijn rede gaat over dit China. Een China dat op vele vlakken
herkenbaar is en bekend lijkt maar deze herkenbaarheid is
oppervlakkig. In de snelle groei heeft China vooral een verstedelijking gekend die voor ons herkenbaar is. (…) Het is deze
tweeledigheid waar ik wat dieper wil op ingaan. Ogenschijnlijk
herkennen we het Chinese rechtssysteem. En soms vergissen
we ons door de herkenning voor kennen en begrijpen te
nemen. Mijn eerste ervaring met Chinees recht was erover
lezen. De rechtsregels klonken mij geruststellend bekend in
de oren. Het zijn namelijk vaak exact dezelfde regels als de
onze. Een belangrijk deel van de rechtsregels in China zijn
juridische transplantaten uit continentaal Europa. (…)
De juridische realiteit in China is dat de rechtsregels en de
juridische instellingen ondergeschikt zijn aan de politieke en
economische planning. Het recht moet dienstbaar zijn aan de
noden van de Chinese staat zoals die door het partijcongres

De plechtige openingszitting luidde het
officiële startschot in van de openingsactiviteiten. De heren Jean de Codt
en Luc Maes, Eerste Voorzitters van
respectievelijk het Hof van Cassatie en
het Hof van Beroep te Brussel, toonden
zich galante gastheren, en stelden de
plechtige zittingszaal van het Hof van
Beroep ter beschikking. Traditiegetrouw
mochten we niet alleen confraters van
onze eigen NOAB begroeten, maar
ook vertegenwoordigers van de rechterlijke én de uitvoerende macht, van
de Mededingingsautoriteiten, de OVB
en stafhouders en vertegenwoordigers
van verschillende balies en jonge balies
uit binnen- en buitenland.
De zitting werd geopend met de al
even traditionele openingsrede. Deze

worden bepaald. In vier voorbeelden zal
ik toelichten wat dit betekent voor het
rechtssysteem.
1. De relativiteit van de rechtsregels:
het pilootproject in Shanghai
(…) De rol van de rechtsregel is
relatief in de relatie met de politieke en
economische planning. Ik heb vorig jaar
de uitwerking mogen bestuderen van
het prestigieuze pilootproject voor de
vrijhandelszone in Shanghai. Dit project is
interessant vanuit economisch oogpunt
en vanuit juridisch oogpunt. (…) De
uitwerking wordt overgelaten aan de
centrale bank, de toezichthoudende
overheden voor de banksector en de
verzekeringssector en de lokale overheid
van Shanghai. De vrijheid die wordt
gegeven om de regelgeving voor de
ontwikkeling van deze vrijhandelszone te

De Voorzitter van het VPG, mr. Joris Roesems, de Stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie
te Brussel, mr. Kathleen Vercraeye en Prof. Dr. Kim Van der Borght

bracht ons dit jaar tot ver voorbij de
grenzen van ons kleine landje. Prof. Dr.
Kim Van der Borght, gewoon hoogleraar
internationaal economisch recht aan
de Vrije Universiteit Brussel, docent
aan de University of Westminster en
gastprofessor aan het Shanghai Institute of Foreign Trade, behandelde het
thema: “China, de rechtsorde zoals we

ze kennen?” De openingsrede werd
gevolgd door een repliek van de Voorzitter van het VPG, mr. Joris Roesems.
De Stafhouder van de Nederlandse
Orde van Advocaten bij de Balie te
Brussel, mr. Kathleen Vercraeye, vatte
de openingsrede en de repliek samen
in haar conclusie, met hier en daar een
persoonlijke kanttekening.
►

creëren, is zeer groot. Alles mag zolang
het niet in strijd is met de Chinese
grondwet. Maar de richtlijnen die vanuit
de regering worden gegeven, benadrukken dat de uitwerking stap-voor-stap
moet gebeuren om ervoor te zorgen
dat de risico’s onder controle blijven.
Deze risico’s zijn niet alleen economische en financiële risico’s maar ook het
risico om controle over het project te
verliezen, waardoor het niet langer ten
dienste van de natie staat. (…)

rechtssysteem dat geen rechtszekerheid
biedt en geen transparantie. De regels
worden geschreven en geïnterpreteerd
zodat de belangen van buitenlandse
bedrijven worden gerespecteerd zolang
ze passen in de bredere strategie. Dit
gaat in tegen de trends van wat buitenlandse investeerders in het algemeen
verwachten. (…)

Voor buitenlandse investeerders en
bedrijven die in deze markt willen
opereren, is dit een bijzondere positie.
Deze bedrijven krijgen binnen de SPFTZ
(Shanghai Pilot Free Trade Zone) een
grote vrijheid en een opportuniteit
om mee te groeien met de SPFTZ,
maar dat in ruil voor een transfer van
knowhow en het aanvaarden van een

Deze juridische strategie om vage
rechtsregels te creëren die kunnen
worden aangepast aan de noden van
Chinese bedrijven en de Chinese strategie is een gevolg van eerdere ervaring
met het aantrekken van buitenlandse
investeerders en bedrijven. Bedrijven
als Volkswagen, Proctor & Gamble en
Coca Cola zijn erin geslaagd om op
enkele jaren een sterke marktpositie
in te nemen in China hetgeen de groei
van Chinese bedrijven heeft vertraagd. ►
P/5

Verslag Openingsconferentie
124ste werkingsjaar

te bieden aan een zeer heterogene
en multiculturele groep van meer dan
42.000 Brusselse kinderen en jongeren.
Het Brussels Nederlandstalig onderwijs
bereikt daarmee 23% van de leerplichtige
jeugd in de hoofdstad, een percentage
dat het aantal ‘klassieke’Vlamingen in
Brussel ruimschoots overtreft. Daarmee
levert het Nederlandstalig onderwijs niet
alleen een belangrijke bijdrage aan de
aanwezigheid en de verspreiding van het
Nederlands in Brussel. Het biedt jonge
Brusselaars bovendien een springplank
naar een betere toekomst in onze hoofdDit jaar werd de prijs niet aan slechts
stad, die nog al te vaak geconfronteerd
één persoon toegekend, maar aan de
vele duizenden gemotiveerde leerkrach- wordt met een gebrek aan geschoolde
en meertalige arbeidskrachten.
ten van het Nederlandstalig Brussels
Toch is het niet al rozengeur en manekleuter-, lager- en secundair onderwijs.
schijn in het Brussels Nederlandstalig
Zij zetten zich elke dag opnieuw in om
onderwijs. Vlak voor de start van het
kwalitatief Nederlandstalig onderwijs
Prijs van de Vlaamse Pleiter
De zitting werd vervolgd met de uitreiking van de prijs van de Vlaamse Pleiter
en de daarbij horende laudatio. Deze
prijs wordt jaarlijks toegekend door
de Oud-Voorzitters van het Vlaams
Pleitgenootschap, aan een Vlaming in of
rond Brussel die zich bijzonder heeft
onderscheiden in de manier waarop hij
of zij de Vlaamse aanwezigheid in onze
hoofdstad heeft gesteund, uitgedragen
of belichaamd.

Deze ervaring heeft China ertoe gebracht om geen duidelijke rechtsregels
uit te vaardigen, die buitenlandse investeerders kunnen toelaten om problemen te veroorzaken voor de Chinese
economische planning.
2. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht
Vanuit het buitenland, door academische commentatoren en door bedrijven die met de rechterlijke macht
in China in aanraking zijn gekomen is
veel kritiek te lezen over de onafhankelijkheid van de lokale rechterlijke
macht Er is ook veel kritiek te horen
binnen China. Kritiek binnen China
wordt gemeenzaam in besloten kring
geuit. De voornaamste problemen
zijn gebrek aan professionaliteit en
corruptie. (…)
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De toekomst zal hier mogelijk verbetering brengen. Toegang tot de rechterlijke
macht verloopt nu via een examen dat
nationaal wordt georganiseerd. Dit is
hetzelfde examen dat ook advocaten
moeten afleggen om toegang tot het
beroep te krijgen. Er worden nieuwe
rechtbanken opgericht met gespecialiseerde rechtsmacht. Zo bijvoorbeeld
in de SPFTZ om zich te buigen over
de financiële sector. Deze rechters zijn
bijzonder goed opgeleid en voorbereid
op hun taak. De verloning is een stuk
beter.
Maar ook deze rechters interpreteren
de rechtsregels met één oog op het
wetboek en één oog op het partijcongres. Is dit teleologische interpretatie of
is dit een gebrek aan onafhankelijkheid
van de rechterlijke macht? De toekomst
zal uitwijzen hoe dit evolueert.

Minister Guy Vanhengel neemt de prijs van
de Vlaamse Pleiter in onvangst

nieuwe schooljaar raakte bekend dat er
zo’n 1.500 plaatsen te kort zijn. Vooral
de Nederlandstalige kleuterscholen bieden niet genoeg plaats, maar ook voor
het eerste leerjaar zijn er steeds meer
problemen. Om al deze redenen wensen de Oud-Voorzitters van het Vlaams
Pleitgenootschap de Nederlandstalige
leerkrachten in de hoofdstad een hart
onder de riem te steken. De prijs van
de Vlaamse Pleiter werd symbolisch in
ontvangst genomen door de heer Guy

3. Advocaten in China
(…) Hoewel de wet die het beroep
regelt (de ‘Advocatenwet’), verregaande
aanpassing doorvoerde in 2008, put het
Ministerie van Justitie en de All China
Lawyers Association nog steeds inspiratie uit de wet van 1980 die advocaten
omschreef als werknemers van de staat
die de staat vertegenwoordigen en de
belangen van de staat verdedigen. (…)
De situatie van advocaten is nogal verschillend afhankelijk van het rechtsdomein waarin ze actief zijn en de plaats
waar ze actief zijn. Advocaten die actief
zijn in de grote stedelijke gebieden zoals
Beijing, Shanghai en Guangzhou en die
zich vooral bezighouden met burgerlijk
en handelsrecht hebben een ruime vrijheid om hun beroep uit te oefenen, zij
het dat het beoefenen van dat beroep
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Vanhengel, minister in de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering en Collegelid
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd voor Onderwijs.
Ook de laureaten van de pleitwedstrijd werden in de bloemetjes gezet.
Mr. Carmen Schellekens ontving
als eerste laureate de Prijs van de
Oud-Stafhouders uit handen van
Deken Hugo Van Eecke. De tweede en
derde laureaat, mr. Catharina Soenen en
mr. Jolien Dewitte, mochten de
A. Dorffprijzen ontvangen. Jaarlijks wordt
ook de prijs van de Raad van de Orde
uitgereikt aan de meest verdienstelijke
stagiair. Mr. Charles Buytaert werd voorgedragen omwille van zijn ongelooflijke
engagement in de honderden pro
Deodossiers die hij behandelde.

een groot stuk activiteiten inhoudt die
wij als lobbying zouden omschrijven.
Advocaten die actief zijn in administratief en strafrecht hebben een lagere
status en een beperktere vrijheid om
het beroep te beoefenen. Dit probleem
is nog groter in rurale gebieden. Een
Chinese advocaat omschreef het als
volgt: “De rechterlijke organen zullen je
enkel geven wat ze je willen geven. Ze
zijn als een tijger die de weg blokkeert.
Chinese advocaten zijn machteloos.”
(…)
De beweging van advocaten, die
opkomt voor fundamentele rechten,
is gekend als de weiquan-beweging.
Deze beweging kent tegenstand op
lokaal vlak omdat ze machtsmisbruik en corruptie aanvecht maar
in verschillende gevallen hebben de

Vrijgevige Orde
Jaarlijks schenkt de Orde een som aan
een of meerdere initiatieven. Dit jaar
kregen zowel Advocaten Zonder Grenzen, Poverello als het Toekomst-Atelier
financiële steun.
Advocaten Zonder Grenzen komt al
sinds 1992 tussen in gebieden waar
mensenrechten met de voeten worden
getreden, waar politiek geweld en gewapende conflicten troef zijn en waar
de rechtsregels niet worden gerespecteerd of toegepast. Meer info vindt u
op www.asf.be.
Poverello vestigt al sinds 1978 onze
aandacht op de armen en kansarmen in
eigen land, niet in het minst in Brussel.
Poverello biedt in de eerste plaats
degelijke voeding, warme en propere

acties van deze beweging geleid tot
verandering door interventies vanuit
hogere beleidsechelons. (…)
Naast de acties van de advocaten zelf,
is er ook een beweging gekend als de
blootsvoetse advocaten. Het is een
beweging van burgers die zelf opkomen
voor hun rechten en die misbruiken
aanklagen. (…)
4. China en de Vlaamse advocaat
Wat betekent China voor de advocaat
in Brussel, Aalst of Zingem? Er zijn twee
manieren waarop onze advocaten in direct contact komen met deze Chinese
realiteit:
• de impact op de wereld en het
internationaal recht; en
• de open aard van onze economie

kledij, overnachting, en hygiënische
en medische verzorging aan de minst
bedeelden in onze maatschappij. Daarnaast biedt Poverello ook begeleiding
aan daklozen om terug sociaal geïntegreerd te raken. Meer info vindt u op
www.poverello.be.
Het laatste financiële steuntje in de rug
was voor het Toekomst-Atelier. Deze
vzw biedt extra-curriculaire, educatieve
activiteiten aan gemotiveerde kinderen van tien tot veertien uit Brusselse
aandachtswijken. Niet als bijles voor
hun schoolcarrière, maar als inspiratie
voor hun toekomst. Het Vlaams Pleitgenootschap was enorm gecharmeerd
door en enthousiast over dit prachtige
initiatief. Meer info vindt u op
www.toekomstatelierdelavenir.com.
►

die er zal voor zorgen dat er steeds
meer handels- en investeringsrelaties
zullen zijn.
Bij het begin van mijn betoog heb ik
verwezen naar de impact van China
op het internationaal economisch en
financieel recht. Deze impact heeft nog
geen grote invloed op het recht. China
heeft momenteel vooral zorg gehad
voor de eigen economische groei. De
internationale verdragen die China
heeft afgesloten en de internationale
instellingen waarvan het lid is geworden,
zijn voorheen vooral ingegeven door
een instrumentalistische visie. Deze
verdragen en lidmaatschappen dienden
dienstbaar te zijn aan de economische
groei van China.
China heeft intussen voldoende
economische sterkte verworven en

►
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wil nu respect van de internationale
gemeenschap. China ziet zichzelf als
een topspeler in het internationale
systeem en wil deze rol bevestigd zien.
Deze rol is niet enkel een economische rol maar een allesomvattende rol.
Vandaar ook de sterkere militaire acties
in de Zuid-Chinese Zee en de reactie
daarop door de Verenigde Staten die
de wapenboycot tegen Vietnam recent
beëindigde om Vietnam te kunnen
bewapenen tegen China.
Wat betekent dit voor het recht?
Fundamenteel niet zo veel omdat het
internationaal recht met inbegrip van
het economisch en financieel recht gebaseerd is op Westers recht. De regels
zelf zijn daarom niet de bekommernis
van China maar wel de machtsverhoudingen die erin liggen vervat. Ofwel zal
China worden erkend als een grote
P/8

Advocaten op de dansvloer
Met het ceremoniële gedeelte achter
de rug, was de tijd voor ontspanning
aangebroken. Het traditionele openingsbanket en galabal had dit jaar plaats
in de imposante negentiende-eeuwse
industriële hallen van Tour & Taxis. De
warme en sfeervolle aankleding van de
zaal kon de gasten niet doen vermoeden dat uw VPG-bestuur het klaargespeeld had om een kille hangar in
minder dan 36 uur om te bouwen tot
een gezellige ontvangstruimte die plaats
bood aan meer dan 1.200 genodigden.
Gelukkig zijn alle bestuursleden zelfstandige advocaten, en konden wij voor dit
huzarenstukje de wet van 4 augustus
1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun
werk buiten beschouwing laten.

De chef-kok verwende onze smaakpapillen met een menu bestaande uit een
voorgerecht met sint-jakobsvruchten,
gevolgd door eend à l’orange en met
chocoladetaart als afsluiter. Na een
toespraak van de Voorzitter met presidentiële allures, barstte het eigenlijke
dansfeest los. Coverband ‘The Fools’
wist de sfeer er goed in te brengen met
een breed gamma aan hedendaagse
hits en ‘golden oldies’. Op de elektronische tonen van de dj en met de
speciale lichteffecten van de ‘video wall’,
sloeg de vlam pas echt goed in de pan.
Gelukkig was er voor de confraters die
het wat rustiger aan wensten te doen,
een speciale chill-out lounge voorzien,
waar rustig nagepraat kon worden met
een glaasje Piper-Heidsieck. Voor wie
deze avond op de gevoelige plaat wilde

speler zonder wie geen beslissingen
kunnen worden genomen; ofwel zal
het internationaal systeem afbrokkelen.
Momenteel is het tweede aan de gang.
Het multilateraal systeem (WHO, IMF
en Wereldbank) wordt op een zijspoor
gezet en een alternatief systeem wordt
ontwikkeld op basis van een wirwar
van verdragen en een proliferatie van
nieuwe instellingen.

zullen andere productstandaarden
opleggen, andere voorwaarden, … Het
is een wereld waar menig advocaat
en bedrijfsjurist veel meer zal moeten
weten over het internationaal recht.

Dit heeft een bijzondere impact voor
onze economie en onze bedrijven.
We zullen moeten werken in een veel
complexer systeem. Deze complexiteit
is ook een complexiteit van het recht.
Om te bepalen waar onze bedrijven kunnen exporteren, zal het niet
volstaan om de lijst van de Wereldhandelsorganisatie na te kijken maar zullen
de verschillende verdragen moeten
worden bestudeerd. Deze verdragen

Maar het zal niet alleen een impact
hebben op het internationaal recht
maar ook op de rechtspraktijk te lande.
Sinds de financiële crisis zijn Chinese
bedrijven op zoek naar investeringsopportuniteiten in Europa. Handelsdelegaties vanuit verschillende Chinese
provincies komen wekelijks aan in
Europa. China investeert. Chinezen
investeren. (…)
Nu willen Chinese investeerders zich
vooral inkopen in knowhow, maar ze
willen ook een bredere basis voor hun
eigen afzet. Als ze bedrijven overnemen in Europa, willen ze er ook blijven

vastleggen, waren er fotohokjes voorzien. Buiten was er zelfs de mogelijkheid
om een proefritje te maken in een Tesla.
Of u nu uw beste danspasjes op de
dansvloer demonstreerde of liever van
de relaxte sfeer in de lounge genoot, de
foto’s in dit nummer bewijzen één ding:
u was weer geweldig dit jaar!
Om 5 uur ’s ochtends verlieten de
laatste confraters onder lichte dwang
en met een goodiebag in de handen, de
dansvloer en kon uw VPG-bestuur aan
de afbraak van de zaal beginnen.
Wij hopen dat u de openingsconferentie
van het 124ste werkingsjaar een geslaagd
evenement vond.
Noteer alvast 27 november 2015 in
uw agenda!

produceren. Maar ze kijken vaak met
verbazing naar ons rechtssysteem. Ze
herkennen de regels maar niet de
rechtspraktijk. Hier spreken de Chinese investeerders en hun Vlaamse
advocaten een andere taal – allebei in
het Engels maar de rechtstaal is zeer
verschillend. (…)
Wat leert ons dit over Chinees recht?
Het leert ons dat rechtsregels op zich
relatief zijn. Eenzelfde regel in een andere context kent een andere invulling.
Maar een rechtssysteem kan slechts
recht, gerechtigheid en rechtvaardigheid
bieden aan de rechtsonderhorigen als
niet alleen de rechtsregels hierop zijn
afgestemd, maar als ook het juridisch
personeel terdege is opgeleid en in
waardigheid en onafhankelijkheid kan
opereren. De vraag kan worden gesteld
of dit enkel kan in een democratisch

bestel zoals wij het kennen. Ik stel
de vraag maar ik heb het antwoord
niet. Afgaand op de discussies met
studenten in China, zou mijn initiële
voorzichtige antwoord zijn een parafrasering ter verwerping van Fukuyama’s
triomfalisme: dit is niet het einde van
de geschiedenis.

Op een gevatte manier lichtte de Stafhouder toe waarom de openingsrede
haar op haar honger liet en nodigde
ze iedereen uit om onder meer na te
denken over de kernwaarden van de
advocatuur in het Westen en wat de
mogelijke conflicten kunnen zijn bij
contacten met Chinese advocaten en
hun cliënten.
Verder gaf ze ons een samenvatting van
haar contacten met enkele baliegenoten
die ervaring hebben in China.

De Openingsredenaar kreeg een eerste
repliek van meester Joris Roesems, voorzitter van het Vlaams Pleitgenootschap,
en daarna kritische – maar welwillende
– bedenkingen van onze Stafhouder
Kathleen Vercraeye.

Op de website van de NOAB kunt u lezen hoe de Stafhouder haar redenering
met concrete voorbeelden staaft en een
aantal conclusies formuleert, niet alleen
over de rede, maar ook ten aanzien van
enkele actuele aandachtspunten m.b.t.
justitie (www.baliebrussel.be/nl/nieuws)
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Lothar Van Driessche

Energiebeleid tegen het licht
deel 2

t Het eerste deel van deze bijdrage
over de energieuitdagingen op het federale niveau, las u in onze vorige editie.
Vlaams
De voornaamste uitdagingen voor
energie op het Vlaams niveau in de
komende regeerperiode liggen op het
vlak van de (hernieuwbare) steunmechanismen en de distributienettarieven.
Wat het eerste betreft, heeft de
Vlaamse Regering behoorlijk wat
opkuiswerk voor de boeg. Het certificatensysteem voor groene stroom en
kwalitatieve warmtekrachtkoppeling
(WKK) dient in overeenstemming te
worden gebracht met de Europese
regels en er dienen maatregelen te
worden genomen om het overschot
P/10

aan certificaten weg te werken, waardoor de markt hiervoor kan worden
hersteld en de belasting op de netbeheerders verminderd. Dit wordt ook
in het regeerakkoord vooropgesteld.
Een aantal voorgestelde maatregelen
kan daartoe zeker bijdragen, zoals een
verhoging van de certificatenquota
(waardoor de vraag stijgt), focus op
steun voor de meest kostenefficiënte
technologie, afbouw van steun voor
marktrijpe technologie (zoals wind) en
een omschakeling van exploitatie- naar
investeringssteun. In het algemeen
dienen de steunmechanismen waar
mogelijk (degressief) te worden afgebouwd, zonder evenwel al te bruusk
te werk te gaan, noch alle technologie
over dezelfde kam te scheren (bijvoorbeeld steun voor biomassa technologie, die zeker nuttig blijft).

ling van de bevoegdheid met ingang
van 1 juli dit jaar. Hierop werd eerder
reeds kort ingegaan. Het regeerakkoord stelt een decretaal kader met
de Europese tariefrichtsnoeren als
leidraad onmiddellijk bij aanvang van
de regeerperiode voorop. Zoals reeds
aangegeven, wordt gestreefd naar een
kostenreflexief nettarief, dat de distributienetbeheerders tot meer efficiëntie moet aansporen. Er zal een overgangsregeling gelden in 2015 en 2016,
waarbij reeds een aantal principes van
het kostenreflexief tarief zichtbaar
zullen zijn. Een van de belangrijkste
uitdagingen wordt: wegwerken van de
financieringstekorten die bij de distributienetbeheerders sinds 2012 zijn
ontstaan door de federale bevriezing
van de energieprijzen (waarvan de
nettarieven een percentage uitmaken).

Als algemeen leidend principe dient
de doelstelling in het achterhoofd te
worden gehouden om uiteindelijk naar
een markt te evolueren die uit zichzelf
functioneert, en waarbij een herstel
van het evenwicht tussen vraag en
aanbod wordt nagestreefd (bijvoorbeeld door geen steun toe te kennen
op momenten van negatieve prijzen).
Het regeerakkoord erkent dit.

Naast de tarieven zijn nog een aantal
veranderingen op til bij de distributienetbeheerders, die in goede banen
moeten worden geleid. Een ervan is
de verdere integratie van de netbeheerders binnen hun werkmaatschappijen Infrax en Eandis. Daarnaast wordt
de statutaire aanstellingsperiode van
alle Vlaamse distributienetbeheerders
verlengd tot 2019 en dienen mogelijkheden te worden gecreëerd voor de
distributienetbeheerders om beroep
te doen op een private partner die
niet verticaal is geïntegreerd met ener-

Wat betreft de distributienettarieven
dient een nieuw tariefbeleid tot stand
te worden gebracht na de overheve-
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gieproductie. Hiertoe stelt het akkoord
een aanpassing van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking voorop.
De wildgroei aan sociale en ecologische dienstverplichtingen moet worden aangepakt. Hiertoe voorziet het
akkoord dat de mogelijkheid wordt
onderzocht van een uniforme Vlaamse
bijdrage. Deze vereenvoudiging en
solidarisering onder de netbeheerders
wordt aangemoedigd.

palen van deze energienorm verdient
dan ook aanbeveling. Elke maatregel
die de koopkracht en de competitiviteit ten goede komt, zonder de markt
onredelijk te verstoren, is niettemin
welkom. Structurele maatregelen
dienen daarbij steeds de voorkeur te
krijgen op directe marktinterventies.
In die zin dient ook de afschaffing van
de gratis kilowatuur elektriciteit te
worden geïnterpreteerd.

Naast al het voornoemde wacht
de Vlaamse Regering nog werk op
het vlak van energie-efficiëntie en
kostenbeheersing voor gezinnen en
bedrijven, binnen het kader van haar
bevoegdheden.

Conclusie
Zowel de federale als de Vlaamse
overheden hebben werk voor de boeg
op vlak van het energiebeleid, deels
om mistoestanden uit het verleden
weg te werken, en deels om voorbereid te zijn op wat komt. Hoewel een
aantal vooropgestelde maatregelen
in de goede richting gaan, blijven de

Van energie-efficiëntie maakt de
Vlaamse Regering luidens het akkoord
een topprioriteit. De meest interessante maatregelen die in dit opzicht
worden voorop gesteld, zijn bevestiging en uitbreiding van de taken van
de distributienetbeheerders als uniek
loket voor alle energiepremies. De
taken van het Fonds voor de Reductie
van de Globale Energiekost worden
beperkt tot het verstrekken van energieleningen. Dit is een goede evolutie.
Daarnaast wordt de verplichte aansluitbaarheidsgraad van 95% voor gas
geherevalueerd en aangepast. Deze
herevaluatie is welkom, al valt nog af
te wachten wat daarvan de uitkomst
zal zijn.

regeerakkoorden (en dan vooral het
federale) op andere punten vaag. Het
blijft dan ook afwachten in welke mate
de verschillende regeringen de moed
zullen opbrengen om doortastend in
te grijpen waar nodig, en de markt,
die nu op te veel vlakken is ontregeld,
te herstellen waar het kan. De prijzen
worden op het einde uitgedeeld. En de
rekening gepresenteerd. In het geval
van de energieprijzen en de energiesector in het algemeen, mag dat laatste
letterlijk worden genomen.
Lothar Van Driessche*
De auteur is advocaat te Brussel

*

Deze bijdrage is geschreven in persoonlijke naam

en bindt enkel de auteur

Tot slot wordt een aantal maatregelen
voorop gesteld om de energiekost
voor gezinnen en bedrijven betaalbaar
te houden. De invoering van een energienorm springt daarbij in het oog, net
als op federaal niveau. Overleg tussen
de verschillende niveaus bij het beP/11

activiteitenKalender
§

1
Recyclagemiddagen
januari – februari

Naar jaarlijkse gewoonte biedt het
Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie
te Brussel (VPG) een reeks interessante 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.

Een abonnement voor niet-leden kan
uiteraard eveneens worden gebruikt
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 aanwezigheid en op naam van de aanwezige
persoon.
Programma januari en februari:

Ingeschreven op de lijst van stagiairs op
3 september 2012 of later. Die datum kan
desgevallend vervroegd worden met de termijn 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 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.
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Recyclage 7:
Dinsdag 13 januari 2015
‘Actualia fiscaal recht’
Mr. Sophie Lippens
Recyclage 8:
Vrijdag 30 januari 2015
‘Actualia vennootschapsrecht’
Mr. Matthias Wauters
Recyclage 9:
Dinsdag 10 februari 2015
‘Bewijsrecht - Bewijslast’
Mr. Benoit Samyn
Recyclage 10:
Vrijdag 27 februari 2015
‘Achterstelling van schuldvorderingen
in het insolventierecht’
Mr. Roel Fransis

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.

echo’s van het paleis

Beslommeringen van een advocaat:
Ik kan het niet wegsteken: ik ben geen
fan van ‘Casual Friday’, in de zin van ‘nu
kunnen we in jogging/jeans en sportschoenen naar kantoor gaan’.
Misschien dacht U dat ik soms vooruitstrevend was – zelfs af en toe de
alternatieve toer kon opgaan – maar
als het kledij betreft ben ik oerconservatief.Tenminste over het principe dat
men professioneel gekleed moet zijn
op kantoor (of elke andere plaats van
tewerkstelling).
Dit geldt m.i. nog meer voor ons beroep:
wij komen dagelijks in aanraking met
cliënten, confraters, magistraten, andere
medewerkers van het gerechtelijk apparaat, openbare besturen, banken etc.
In al deze contacten vind ik persoonlijk
dat we ons (en via ons het standpunt/
belang van onze cliënten) zo goed mogelijk moeten presenteren. Ik weet dat ik
op dit punt waarschijnlijk overkom alsof
ik geboren ben in 1800, maar dan is dat
maar zo.
Trouwens, het concept Casual Friday is
niet in Europa a.k.a. ‘the old countries’ geboren, maar uit de Verenigde Staten van
Amerika overgewaaid. Oorspronkelijk
was het overigens ook niet de bedoeling
dat jeans zouden verschijnen op kantoor,
maar diende er voor de vrijdag een
aparte garderobe te worden aangeschaft, die makkelijk een stuk duurder
was dan een driedelig pak – cum hemd
– cum das. Het concept diende ook
enkel voor de mannen. Ik vraag me nog
altijd af waarom? Ook dames voelen zich
gemakkelijker zonder ‘battle dress’.
De officiële dresscode voor vrijdag was
als volgt: loafers (in Vlaanderen nog al

eens ‘mocassins’ genoemd, slacks (de
gekende ‘geklede’ katoenen broek), een
‘button down shirt without tie’ en een
‘sport jacket’(in onze contreien al eens
de ‘blazer’ genoemd).Volledig uit den
boze zijn jeans, sportschoenen,T-shirts
en dergelijke.
Een zeer goede vriend van mij, die de
Old Countries heeft verlaten voor het
Eldorado van Amerika en niet noodzakelijk krap bij kas zit, vertelde mij hoe
moeilijk hij het wel had met de aanschaf
van een bijzonder dure garderobe die
enkel op vrijdag kon worden gebruikt.
Want in het weekend draagt iedereen
uiteraard andere kleren: shorts, jeans,
kantoenen jurkjes, dikke truien, sportschoenen etc.
Eigenlijk heb ik niet zo een probleem
met het originele idee, maar veel meer
met de wijze waarop het concept is vertaald bij ons. Onafhankelijk van het feit
of iemand op kantoor een belangrijke
vergadering heeft met veeleisende conservatieve cliënten (die ook nog redelijk
hoge erelonen betalen), loopt het hier
gemakkelijk vol met kantoorgenoten die
er op vrijdag uitzien of ze met vakantie
zijn of juist van de sportclub komen. Het
resultaat is dat ik vrijdag enerzijds nog
formeler gekleed ben dan anders (onder
het motto: zet een ander eens voor aap)
en dat ik elke vergadering buiten kantoor
organiseer. Niet dat het elders beter is
dan hier, maar ik voel me minder verantwoordelijk. Ik kan begrijpen dat deze
tekst bij velen op onbegrip kan stuiten,
omdat onze dienstverlening veel meer
afhangt van onze kennis en de ‘soft skills’
dan van uiterlijke tekenen van overbodig

Casual Friday
koopgedrag, maar ik heb ook anderen
al eens horen klagen over de volledige
teloorgang van enige dresscode.
In de tijd dat de dieren nog konden
spreken en ondergetekende als moedige
stagiair in een klein autootje de velden
introk om hier en daar een vrederechter
te overtuigen van zijn gelijk, heb ik het
geweten dat een vrederechter (naar
mijns inziens volledig terecht) een confrater naar huis stuurde om ‘zijn short
in te ruilen voor een lange broek en
kousen’ en dan terug te komen.
Vandaag zouden de zittingszalen op
zwoele zomermorgens waarschijnlijk
leeg zijn indien hij zijn principe was blijven aanhouden, maar ik kon hem geen
ongelijk geven…
Er rest mij nog één bedenking op deze
winderige vrijdagnamiddag: zijn wij het
onschuldig slachtoffer geweest van een
stukje Amerika dat we beter aan ons
hadden laten voorbijgaan (volgens het
citaat uit een oude film met Rob Lowe
“Should Christopher Columbus have
stayed in Spain?”) of zijn we op ons eigen initiatief afscheid aan het nemen van
een oude vorm van beleefdheid?
Getekend: R.E.D.
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Woord van de JABkes

Chinese vrijwilligers in het Jaar
van het Paard?
Het is 17 november 2014 wanneer menig stagiair wordt opgeschrikt door het verschijnen van volgend bericht in de rechterbenedenhoek van zijn computerscherm:
“Gelieve dit bericht ook door te sturen naar uw stagemeester.”
Out of the blue werden nieuwe wijzigingen aan de stageverplichtingen op ons afgevuurd. Deze luiden als volgt:
1.	Stagiairs dienen niet langer verplicht aanwezig te zijn op
elke sectievergadering.Vanaf januari 2015 moeten zij slechts
aanwezig zijn op de door het sectiehoofd aangeduide vergaderingen.
2. 	Stagiairs dienen in de loop van de drie jaar stage minstens
eenmaal aan elk van de volgende balieactiviteiten deel te
nemen met ingang van het gerechtelijk jaar 2014-2015: de
openingszitting, de rouwhulde en de Algemene Vergadering
van de NOAB.
De eerste wijziging wordt op gejuich onthaald. De beperktere
sectievergaderingen zijn niet alleen positief voor de stagiair, ze
zijn ook goed nieuws voor de rechtszoekende. Die moest
namelijk al te vaak verschijnen voor een té imponerende sectievergadering, wat bezwaarlijk nog beschouwd kan worden als
een vertrouwelijk overleg tussen rechtszoekende en advocaat.
De tweede wijziging oogstte daarentegen veel minder applaus.
De JABkes werden meteen overrompeld door een stortvloed
aan vragen en opmerkingen. Desondanks waren de stagiairs
talrijk aanwezig op de openingsrede getiteld ‘China: de rechtsorde zoals we ze kennen?’ Het discours zorgde voor stof tot
discussie. Zo merkte de Stafhouder in haar conclusie op dat ze
op haar honger bleef zitten inzake best practices om samen te
werken met de Chinezen.
Het belang van best practices kan inderdaad niet overschat
worden. De NOAB ging vlotjes over tot het opleggen van
nieuwe stageverplichtingen, zonder veel aandacht voor best
practices inzake communicatie en praktische organisatie. Er
werd bijvoorbeeld niet gecommuniceerd over de draagwijdte
en de ratio van de verplichting. Een eventuele overgangsregeling voor de derdejaarsstagiairs werd evenmin uitgewerkt,
waardoor velen onder hen hun agenda plots moesten omP/14

gooien. De stagiairs hadden daardoor logischerwijze de indruk
‘Chinese vrijwilligers’ te zijn om bepaalde balieactiviteiten van de
nodige toeschouwers te voorzien. Deze gebrekkige communicatie valt te betreuren.
De Vertegenwoordiger van de Stagiairs dringt daarom aan op
een zo snel mogelijke én duidelijke communicatie omtrent de
gevolgen en de praktische organisatie van de nieuwe stageverplichtingen. Het opleggen van de nieuwe stageverplichtingen
en een duidelijke communicatie hieromtrent, verhouden zich
namelijk tot elkaar als yin en yang. Speciale aandacht zal geschonken worden aan de bijzondere situatie van de derdejaarsstagiairs die er niet meer in geslaagd zijn aanwezig te zijn op
de openingsrede, en die nu met vele vragen zitten omtrent
de implicaties hiervan op hun tableau-aanvraag.
2014 was het Jaar van het Paard en dat is volgens de Chinese
astrologie elegant, loyaal, intuïtief, vrijdenkend, populair, extravert
en leergierig. Het beste kan het Paard overweg met de Tijger, de
Hond en de Geit. Dat laatste dier wordt omschreven als creatief,
rustig maar hartstochtelijk, een beetje ongewoon, oprecht en
beschikkend over een grote verbeeldingskracht. En laat 2015 nu
uitgerekend het Jaar van de Geit zijn! De Vertegenwoordiger van
de Stagiairs en de JABkes zullen zich daarom met veel genoegen
laten inspireren door de eigenschappen van Paard en Geit. Zo
hopen wij zo snel mogelijk concrete antwoorden te kunnen
bieden op de nieuwe stageperikelen.
Voor het overige wensen wij jullie allen een gezond en
gelukkig 2015!
Sophie Bogaert
Voorzitter Jong Advocaten
Brussel - Kring der Stagiairs

Coralie Bourgeois
Vertegenwoordiger van de
Stagiairs

