
het poelaertplein
Tweemaandelijks informatieblad • Gerechtelijk jaar 2014-2015
21ste Jaargang • Nr 3 januari-februari 2015
P 701328 • Afgiftekantoor: Charleroi X

3/
2014-
2015

Verslag Openings-
cOnferentie
124ste werkingsjaar
Van Brussel naar Peking
en terug

Openingsrede
China, de reChtsorde 
zoals we ze kennen?

Brandpunt
energieBeleid tegen 
het liCht - deel 2

echO’s Van 
het paleis
Casual Friday





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. 

een gezond en 
vreugdevol 2015

Bij wijze van mijmeringen over 2014, 
treft u in dit nummer een samenvat-
ting 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.

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 som-
migen, hebben we op het ogenblik dat 
dit voorwoord wordt geschreven nog 
niet gezien. Misschien kan een eis tot 
het leveren van sneeuw in onderge-

woord van de Voorzitter Joris roesems

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 stroom-
toevoer, die wordt wat precair, net zo-
als 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 tegen-
houden. en het is voor onze kinderen.

2015 wordt een topper. ik voel het.

Veel leesplezier!

Confraterneel,
Joris Roesems
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Van Brussel naar 
Peking en terug

Verslag oPeningsConFerentie
124ste werkingsJaar

Vrijdag 28 november 2014 was de grote dag eindelijk aan-
gebroken. 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?

Prof. dr. kim Van der Borght 

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.

in oktober 2014 gaf het internationaal Muntfonds aan dat 
China de grootste economie ter wereld was geworden.

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 verste-
delijking 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 

China, de rechtsorde
zoals we ze kennen?

openingsrede 2014-2015:
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de plechtige openingszitting luidde het 
officiële startschot in van de openings-
activiteiten. 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 rech-
terlijke 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 

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 insti-
tute of Foreign trade, behandelde het 
thema: “China, de rechtsorde zoals we 

ze kennen?” de openingsrede werd 
gevolgd door een repliek van de Voor-
zitter 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. 

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 

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, benadruk-
ken 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 economi-
sche 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. (…)

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 

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 buiten-
landse investeerders in het algemeen 
verwachten. (…)

deze juridische strategie om vage 
rechtsregels te creëren die kunnen 
worden aangepast aan de noden van 
Chinese bedrijven en de Chinese stra-
tegie 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. 

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

►

►
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deze ervaring heeft China ertoe ge-
bracht om geen duidelijke rechtsregels 
uit te vaardigen, die buitenlandse inves-
teerders kunnen toelaten om proble-
men te veroorzaken voor de Chinese 
economische planning.

2. De onafhankelijkheid van de rech-
terlijke macht

Vanuit het buitenland, door acade-
mische commentatoren en door be-
drijven die met de rechterlijke macht 
in China in aanraking zijn gekomen is 
veel kritiek te lezen over de onafhan-
kelijkheid 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. (…)

de toekomst zal hier mogelijk verbete-
ring 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 gespecia-
liseerde 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 partijcon-
gres. is dit teleologische interpretatie of 
is dit een gebrek aan onafhankelijkheid 
van de rechterlijke macht? de toekomst 
zal uitwijzen hoe dit evolueert.

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 inspira-
tie 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 ver-
schillend afhankelijk van het rechtsdo-
mein 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 vrij-
heid om hun beroep uit te oefenen, zij 
het dat het beoefenen van dat beroep 

prijs van de Vlaamse pleiter 
de zitting werd vervolgd met de uitrei-
king 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. 

dit jaar werd de prijs niet aan slechts 
één persoon toegekend, maar aan de 
vele duizenden gemotiveerde leerkrach-
ten van het nederlandstalig Brussels 
kleuter-, lager- en secundair onderwijs. 
zij zetten zich elke dag opnieuw in om 
kwalitatief nederlandstalig onderwijs 

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 hoofd-
stad, die nog al te vaak geconfronteerd 
wordt met een gebrek aan geschoolde 
en meertalige arbeidskrachten. 
toch is het niet al rozengeur en mane-
schijn in het Brussels nederlandstalig 
onderwijs. Vlak voor de start van het 

nieuwe schooljaar raakte bekend dat er 
zo’n 1.500 plaatsen te kort zijn. Vooral 
de nederlandstalige kleuterscholen bie-
den niet genoeg plaats, maar ook voor 
het eerste leerjaar zijn er steeds meer 
problemen. om al deze redenen wen-
sen 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 

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

Verslag oPeningsConFerentie
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een groot stuk activiteiten inhoudt die 
wij als lobbying zouden omschrijven.

advocaten die actief zijn in adminis-
tratief 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 machtsmis-
bruik en corruptie aanvecht maar 
in verschillende gevallen hebben de 

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 di-
rect contact komen met deze Chinese 
realiteit:

• de impact op de wereld en het 
internationaal recht; en

• de open aard van onze economie 

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 

Vanhengel, minister in de Brusselse 
hoofdstedelijke regering en Collegelid 
van de Vlaamse gemeenschapscommis-
sie bevoegd voor onderwijs.

ook de laureaten van de pleitwed-
strijd 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 voor-
gedragen omwille van zijn ongelooflijke 
engagement in de honderden pro 
deodossiers die hij behandelde.

Vrijgevige Orde
Jaarlijks schenkt de orde een som aan 
een of meerdere initiatieven. dit jaar 
kregen zowel advocaten zonder gren-
zen, 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 ge-
wapende conflicten troef zijn en waar 
de rechtsregels niet worden gerespec-
teerd 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 

Verslag oPeningsConFerentie
124ste werkingsJaar

kledij, overnachting, en hygiënische 
en medische verzorging aan de minst 
bedeelden in onze maatschappij. daar-
naast biedt Poverello ook begeleiding 
aan daklozen om terug sociaal geïnte-
greerd 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 kinde-
ren van tien tot veertien uit Brusselse 
aandachtswijken. niet als bijles voor 
hun schoolcarrière, maar als inspiratie 
voor hun toekomst. het Vlaams Pleit-
genootschap was enorm gecharmeerd 
door en enthousiast over dit prachtige 
initiatief. Meer info vindt u op 
www.toekomstatelierdelavenir.com. ►

►
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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 economi-
sche 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 ge-
baseerd is op westers recht. de regels 
zelf zijn daarom niet de bekommernis 
van China maar wel de machtsverhou-
dingen die erin liggen vervat. ofwel zal 
China worden erkend als een grote 

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.

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 bedrij-
ven kunnen exporteren, zal het niet 
volstaan om de lijst van de wereldhan-
delsorganisatie na te kijken maar zullen 
de verschillende verdragen moeten 
worden bestudeerd. deze verdragen 

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

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 investeringsop-
portuniteiten in europa. handelsde-
legaties 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 overne-
men in europa, willen ze er ook blijven 

advocaten op de dansvloer
Met het ceremoniële gedeelte achter 
de rug, was de tijd voor ontspanning 
aangebroken. het traditionele openings-
banket 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 vermoe-
den dat uw VPg-bestuur het klaar-
gespeeld 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 zelfstan-
dige 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 smaakpa-
pillen 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 pre-
sidentiële 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 elek-
tronische 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 

Verslag oPeningsConFerentie
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produceren. Maar ze kijken vaak met 
verbazing naar ons rechtssysteem. ze 
herkennen de regels maar niet de 
rechtspraktijk. hier spreken de Chi-
nese 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 an-
dere 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 para-
frasering ter verwerping van Fukuyama’s 
triomfalisme: dit is niet het einde van 
de geschiedenis.

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

Op een gevatte manier lichtte de Staf-
houder 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. 

Op de website van de NOAB kunt u le-
zen 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)  

vastleggen, waren er fotohokjes voor-
zien. 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!
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energiebeleid tegen het licht
deel 2

t Het eerste deel van deze bijdrage 
over de energieuitdagingen op het fede-
rale 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) steunme-
chanismen en de distributienettarieven. 

wat het eerste betreft, heeft de 
Vlaamse regering behoorlijk wat 
opkuiswerk voor de boeg. Het certifi-
catensysteem 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 

aan certificaten weg te werken, waar-
door de markt hiervoor kan worden 
hersteld en de belasting op de netbe-
heerders 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 afge-
bouwd, zonder evenwel al te bruusk 
te werk te gaan, noch alle technologie 
over dezelfde kam te scheren (bijvoor-
beeld steun voor biomassa technolo-
gie, die zeker nuttig blijft). 

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 (bijvoor-
beeld door geen steun toe te kennen 
op momenten van negatieve prijzen). 
het regeerakkoord erkent dit.

wat betreft de distributienettarieven 
dient een nieuw tariefbeleid tot stand 
te worden gebracht na de overheve-

ling van de bevoegdheid met ingang 
van 1 juli dit jaar. hierop werd eerder 
reeds kort ingegaan. het regeerak-
koord 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 distri-
butienetbeheerders tot meer efficiën-
tie moet aansporen. er zal een over-
gangsregeling 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 dis-
tributienetbeheerders sinds 2012 zijn 
ontstaan door de federale bevriezing 
van de energieprijzen (waarvan de 
nettarieven een percentage uitmaken). 

naast de tarieven zijn nog een aantal 
veranderingen op til bij de distribu-
tienetbeheerders, die in goede banen 
moeten worden geleid. een ervan is 
de verdere integratie van de netbe-
heerders binnen hun werkmaatschap-
pijen infrax en eandis. daarnaast wordt 
de statutaire aanstellingsperiode van 
alle Vlaamse distributienetbeheerders 
verlengd tot 2019 en dienen mogelijk-
heden te worden gecreëerd voor de 
distributienetbeheerders om beroep 
te doen op een private partner die 
niet verticaal is geïntegreerd met ener-

lothar Van driessche
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gieproductie. hiertoe stelt het akkoord 
een aanpassing van het decreet inter-
gemeentelijke samenwerking voorop. 
de wildgroei aan sociale en ecologi-
sche dienstverplichtingen moet wor-
den aangepakt. hiertoe voorziet het 
akkoord dat de mogelijkheid wordt 
onderzocht van een uniforme Vlaamse 
bijdrage. deze vereenvoudiging en 
solidarisering onder de netbeheerders 
wordt aangemoedigd.

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. 

Van energie-efficiëntie maakt de 
Vlaamse regering luidens het akkoord 
een topprioriteit. de meest interes-
sante maatregelen die in dit opzicht 
worden voorop gesteld, zijn bevesti-
ging 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 ener-
gieleningen. dit is een goede evolutie. 
daarnaast wordt de verplichte aan-
sluitbaarheidsgraad van 95% voor gas 
geherevalueerd en aangepast. deze 
herevaluatie is welkom, al valt nog af 
te wachten wat daarvan de uitkomst 
zal zijn.

tot slot wordt een aantal maatregelen 
voorop gesteld om de energiekost 
voor gezinnen en bedrijven betaalbaar 
te houden. de invoering van een ener-
gienorm springt daarbij in het oog, net 
als op federaal niveau. overleg tussen 
de verschillende niveaus bij het be-

palen van deze energienorm verdient 
dan ook aanbeveling. elke maatregel 
die de koopkracht en de competitivi-
teit 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.

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 voorbe-
reid te zijn op wat komt. hoewel een 
aantal vooropgestelde maatregelen 
in de goede richting gaan, blijven de 

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 energie-
sector 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
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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. 

recyclagemiddagen januari – februari 

aCtiViteitenkalender

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 aanwe-
zigheid en op naam van de aanwezige 
persoon.

Programma januari en februari:

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

§
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.
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eCho’s Van het Paleis

Beslommeringen van een advocaat:         Casual Friday
ik kan het niet wegsteken: ik ben geen 
fan van ‘Casual Friday’, in de zin van ‘nu 
kunnen we in jogging/jeans en sport-
schoenen naar kantoor gaan’.
Misschien dacht u dat ik soms voor-
uitstrevend was – zelfs af en toe de 
alternatieve toer kon opgaan – maar 
als het kledij betreft ben ik oerconser-
vatief. 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 appa-
raat, 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 mo-
gelijk 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’ ge-
boren, 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 aange-
schaft, 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 noodza-
kelijk 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, sport-
schoenen etc. 

eigenlijk heb ik niet zo een probleem 
met het originele idee, maar veel meer 
met de wijze waarop het concept is ver-
taald bij ons. onafhankelijk van het feit 
of iemand op kantoor een belangrijke 
vergadering heeft met veeleisende con-
servatieve 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 ver-
antwoordelijk. 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 

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 con-
frater 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 blij-
ven 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 ei-
gen initiatief afscheid aan het nemen van 
een oude vorm van beleefdheid?

getekend: r.e.d.
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Chinese vrijwilligers in het Jaar 
van het Paard?

woord van de JaBkes

het is 17 november 2014 wanneer menig stagiair wordt opge-
schrikt door het verschijnen van volgend bericht in de rechter-
benedenhoek van zijn computerscherm:
“gelieve dit bericht ook door te sturen naar uw stagemeester.”
Out of the blue werden nieuwe wijzigingen aan de stagever-
plichtingen 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 verga-
deringen. 

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 sec-
tievergadering, 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 rechts-
orde 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 overgangsre-
geling voor de derdejaarsstagiairs werd evenmin uitgewerkt, 
waardoor velen onder hen hun agenda plots moesten om-

gooien. de stagiairs hadden daardoor logischerwijze de indruk 
‘Chinese vrijwilligers’ te zijn om bepaalde balieactiviteiten van de 
nodige toeschouwers te voorzien. deze gebrekkige communi-
catie 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 stagever-
plichtingen. het opleggen van de nieuwe stageverplichtingen 
en een duidelijke communicatie hieromtrent, verhouden zich 
namelijk tot elkaar als yin en yang. speciale aandacht zal ge-
schonken worden aan de bijzondere situatie van de derdejaars-
stagiairs 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
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