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Woord van de Voorzitter Joris Roesems

Potpourri

Geachte confraters,
U leest het laatste voorwoord van mijn
hand. Ik hoor sommigen opgelucht
ademhalen. Kort terugblikkend op wat er
gebeurde sinds de laatste publicatie, dien
ik als trotse voorzitter te melden dat confrater Stefaan De Clerck de eerste prijs
en de publieksprijs wegkaapte op de Pleitwedstrijd der Zuidelijke Nederlanden in
Breda en dat confrater Robin Ryckeboer
niet onverdienstelijk derde werd op het
Vlaams Pleitjuweel. Een welgemeende
proficiat lijkt me niet misplaatst.
Dat deze twee oratorische talenten
een plaats binnen onze balie verdienen, staat buiten kijf. De vraag die zich
echter opdringt is te weten hoe onze
beroepsgroep, die uit haar voegen barst,

er binnenkort zal uitzien? Het wordt tijd
dat we een kat een kat gaan noemen.
Het beroep moet hervormd, de toegang
verstrengd en de voorwaarden herzien
worden. Het aanmodderen en het uitblijven van beslissingen toont het gebrek
aan visie binnen de Vlaamse balies aan
waarmee we onszelf weinig eer aandoen.
De volgend jaar nieuw te verkiezen
Stafhouder, zal een zware last torsen.
Maar het lijkt me onnodig nog een jaar te
wachten. De eerste beslissingen dringen
zich op. Samengaand met de manier
waarop wij ons eigen beroep uitoefenen,
moet de vraag gesteld worden naar de
werking van de Rechtbanken. Griffies
worden gesloten omwille van budgettaire
redenen, griffiers overgeplaatst en dit in
strijd met de wettelijke bepalingen, ronde
tafelgesprekken georganiseerd, donzen
pluimen op de hoed gestoken.
Hoewel het niet te tolereren valt, stellen
we ons openlijk amper vragen omtrent
het urenlang (zinloos) wachten in een
inleidingskamer wat we als geheel normaal aanvaarden. Het verloningsmodel zit
verkeerd, denk ik dan. En leg je cliënt maar
uit dat de geplande zitting een jaar later
wordt vastgesteld. Rechtszekerheid, wat
hield dit ook weer in? Eindeloos wachten?
Toch zou er verbetering in zicht zijn.
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Nieuwe wetten omtrent de burgerlijke
procedure en de strafprocedure, om
het duidelijke beleid te onderstrepen
‘Potpourri’ genoemd, worden in sneltrein
klaargestoomd om door het Parlement
gejaagd te worden. Het zomerreces weet
u wel.
Na de zomer een nieuwe Voorzitter, waar
het lokaal zal gehouden worden, is een
vraagteken. Geen plaats in het Justitiepaleis, luidt het officieel. Een regelmatig
bezoeker kan moeilijk ontkennen dat een
groot deel van het pand leeg staat. maar
toch. Instandhoudingswerken zouden
aangevat zijn, maar tot nu toe merkte ik
enkel de mooi gepolierde vloer aan de
raadkamer op.
De werken in kwestie geven de prachtige marmeren tegels net die uitstraling
waaraan het Justitie ontbreekt.
Confraters, laat ons samen verder werken
aan de grote werf die Justitie is.
We zullen er allen wel bij varen.
Prettige en deugddoende vakantie.

Confraternele groet,
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,
Peter Verhaeghe.
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Liesbeth Jansens

EIERENROOF IN DE
NEDERLANDSTALIGE GRIFFIE
Over werklastmeting, personeelstekort, en delegatie

rechtbanken definitief ingevuld2.
	Het kader - zo werd vooropgesteld
- zou bepaald worden op basis van
objectieve parameters, die een vertaling zouden zijn van de werkelijke
‘werklast’ van de rechtbanken, zulks
in navolging van de fel gecontesteerde 80/20-verdeelsleutel.

Liesbeth Jansens

1. 	De ontdubbeling van de Brusselse
rechtbanken binnen het ongesplitst
gerechtelijk arrondissement Brussel
is sinds 31 maart 2014 dagelijkse
realiteit1. In het kielzog van deze
politieke beslissing, volgde de
werklastmeting. Aan de hand van
deze analyse werden de kaders van
de Nederlandstalige en Franstalige

2. 	De Eerste Voorzitter van het hof
van beroep te Brussel besliste op
13 maart 2015 om vanaf 1 april
2015 vijf griffiers en twee medewerkers van de Nederlandstalige
rechtbank van eerste aanleg te
Brussel (hierna ’Nederlandstalige
rechtbank’) te delegeren naar de
Franstalige rechtbank van eerste
aanleg te Brussel (hierna ‘Franstalige
rechtbank’. Het Nederlandstalig
personeel vertrekt aldus voor min-

1.	Wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel
2. Bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde staatshervorming
3. “Franstaligen zuigen Brusselse rechtbank leeg”, De Tijd, 31 maart 2015
4.	Artikel 64, §4 van de wet van 19 juli 2012
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stens een jaar, met de mogelijkheid
van verlenging.
	De Franstalige rechtbank heeft
nood aan bijkomende capaciteit en
gaat deze weghalen bij de Nederlandstalige rechtbank, die zich echter
eveneens geconfronteerd ziet met
een structureel personeelstekort.
	Magistraten en ondersteunend
personeel bij de Nederlandstalige rechtbank luidden prompt de
alarmbel. In diverse media klonk
het dat het onaanvaardbaar was
dat de Nederlandstalige rechtbank
zou worden ‘leeggezogen’ ten
bate van de Franstalige rechtbank.
Persrechter Anouk Devenyns verklaarde hierover: “Wij hebben aan
Nederlandstalige kant ook te weinig
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griffiers. We werken met 69 procent
van het voorziene kader. Als er nu nog
griffiers vertrekken, wordt dat nog
minder. Daardoor zal onze griffie in
de namiddag niet meer telefonisch
bereikbaar zijn”3.
	Hoewel de beslissing van de Eerste
Voorzitter tegen de borst stuit, lijkt
de wet dit evenwel toe te laten.
3. 	Na de hervorming van het gerechtelijk arrondissement BHV, had de
Franstalige rechtbank de mogelijkheid om tweetalige personeelsleden
over te hevelen van de Nederlandstalige naar de Franstalige rechtbank,
bij wijze van overgangsmaatregel
om de ontdubbeling te faciliteren4.
De hervorming kon immers maar
in werking treden mits 90% van de
kaders was ingevuld.
	De toepassing van deze overgangsmaatregel was evenwel aan
voorwaarden gebonden. De overplaatsing was bijvoorbeeld maar
mogelijk ten belope van het aantal
tweetaligen dat nog moest worden aangeworven om het vereiste
minimum een derde tweetaligen bij
de betrokken rechtbank te bereiken.
De Franstalige rechtbank bleek
op 1 april 2014 over een derde
tweetaligen te beschikken, en kon
dus niet langer beroep doen op de
overgangsmaatregel5.
	De wet voorziet evenwel in een
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Dit bericht is te lezen aan de ingang van de Nederlandstalige griffie in Brussel

tweede mogelijkheid: artikel 328, al.
4 en 5 van het Gerechtelijk Wetboek
(hierna ‘Ger.W.’) werd toegepast.
4. 	Dit artikel bepaalt dat de eerste
voorzitter van het hof van beroep6(i)
een personeelslid van niveau A of B,
zelfs zonder diens toestemming, de
opdracht kan geven om zijn ambt uit
te oefenen in een andere griffie van
het rechtsgebied voor een periode
van ten hoogste een jaar; (ii) dat hij
een personeelslid van niveau A of B,
zonder diens toestemming, de opdracht kan geven om zijn functie uit
te oefenen in een andere griffie van
het arrondissement, voor een hernieuwbare periode van ten hoogste
een jaar; en (iii) dat hij een personeelslid van niveau C of D, zonder
diens toestemming, de opdracht kan
geven om zijn functie uit te oefenen
in een andere griffie van de afdeling,
of in een andere griffie van het ar-

rondissement Brussel, Waals-Brabant
of Leuven voor een hernieuwbare
periode van ten hoogste een jaar.
	De eerste voorzitter kan dergelijke opdracht geven (i) wanneer
de behoeften van de dienst het
rechtvaardigen; (ii) op advies van
de hoofdgriffier en in voorkomend
geval de voorzitter; en (iii) met
inachtneming van de wet van 15
juni 1935 op het gebruik der talen
in gerechtszaken (hierna ‘Taalwet’).
5. 	Volgens het wettelijk kader mag de
Franstalige rechtbank van eerste
aanleg 125 griffiers tellen, waarvan
een derde (42) tweetaligen.
	Op 13 maart 2015, aldus de Eerste
Voorzitter in het bevelschrift tot delegatie, waren er slechts 27 (eentalige)
resp. 11 (tweetalige) griffiers tewerkgesteld. Het kader van de Nederlandstalige rechtbank telt 49 griffiers,

5. “Le “BHV” judiciaire”, Justine n° 40, december 2014, p. 16-17
6. Bij wet van 1 december 2013 werd deze delegatie overgeheveld van de procureurs-generaal naar de eerste voorzitter van het hof van beroep, e.e.a.
in het licht van het nieuwe gerechtelijk landschap
7.	Ingevoegd bij wet van 1 december 2013
8. Zie onder meer: Mondelinge vraag betreffende de delegatie van 7 Nederlandstalige griffiers binnen het arrondissement Brussel aan de heer Koen
Geens minister van justitie d.d. 27 mei 2015, te vinden op www.koengeens.be.
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waarvan, luidens het bevelschrift,
36,1 voltijdse equivalenten waren
ingevuld.
	De Eerste Voorzitter stelde dat
er sprake was van een manifest
onevenwicht in de bezetting binnen
de Franstalige en Nederlandstalige
rechtbank. Hij besloot daarop tot
de delegatie van zeven Nederlandstalige personeelsleden wat, aldus
de Eerste Voorzitter, “gerechtvaardigd [is] door de behoeften van de
dienst”.
6.	De Eerste Voorzitter kan maar delegeren “met inachtneming van de
Taalwet”7. Men herinnere zich art.
53 van de Taalwet, dat bepaalt dat
een griffier maar kan benoemd worden in een Franstalig rechtscollege,
zo hij bewijs levert van de kennis
van diezelfde taal. Het uitgangspunt
daarbij is de strikte taalscheiding:
wie benoemd wil worden tot griffier in een Franstalig rechtscollege,
moet een Franstalig diploma op zak
hebben.
	Art. 53 bepaalt verder dat de kennis
van een andere taal bewezen is door
het slagen voor het taalexamen,
ingericht door Selor. Wie voor dit
examen slaagt, wordt beschouwd
als tweetalig. Meer nog, hij/zij wordt
mee in rekening gebracht voor de
invulling van het tweetalig kader,
werkzaam binnen de rechtbank.

	Het weze benadrukt: de delegatie in
casu moet onderscheiden worden
van de benoeming. Waar voor de
benoeming tot griffier een Franstalig
diploma onontbeerlijk is, verplicht
de wet het gedelegeerd griffiepersoneel niet tot het beschikken over
een soortgelijk diploma8. Is dit een
amalgaan in de wetgeving?
	In dit geval zijn elk van de gedelegeerde personeelsleden tweetalig
in de zin van de Taalwet. De Eerste
Voorzitter is dan ook van mening
dat de zeven personeelsleden voldoen aan de (taal)voorwaarden om
gedelegeerd te worden.

De gedelegeerde griffiers zullen hun ambt uitoefenen in een
Franstalig rechtscollege, en blijven
ondertussen benoemd bij de Nederlandstalige rechtbank. De gedelegeerde personeelsleden worden
ingezet in de Franstalige rechtbank,
maar aangerekend op het wettelijk
kader van de Nederlandstalige
rechtbank. De Nederlandstalige
rechtbank kan het wettelijk kader
waar zij recht op heeft dus niet
volledig benutten.
	De gecontesteerde delegatie van
personeelsleden doorkruist met
andere woorden de invulling van

De gecontesteerde delegatie van personeelsleden
doorkruist met andere woorden de invulling van het
wettelijk kader na de werklastmeting.
7. De hoofdgriffier en de voorzitter
van de Nederlandstalige rechtbank
hebben negatief geadviseerd, hun
toestemming acht de wetgever
evenwel onnodig. Enig (voorafgaand) overleg was wellicht
wenselijk, gelet op de gelijkaardige
problematiek in beide rechtbanken.
8.	De beslissing van de Eerste Voorzitter is aldus toegelaten op grond van
artikel 328 Ger.W. Desalniettemin
kan zij niet onderschreven worden.

het wettelijk kader na de werk
lastmeting. Zij druist in tegen de
logica, de letter en de geest van de
hervormingen en valt niet te rijmen
met de eigenlijke doelstellingen van
de reorganisatie van het gerechtelijk arrondissement BHV.
	Waarom verarmt men bovendien
de reeds onderbemande Nederlandstalige rechtbank, waar delegatie vanuit Waals-Brabant veel voor
de hand liggender is9?

9. Zo voorziet artikel 100 Ger.W. dat rechters benoemd in de Franstalige rechtbank te Brussel in subsidiaire orde benoemd worden in de rechtbank
Waals-Brabant (Nijvel), en de rechters in de Nederlandstalige rechtbank te Brussel in de rechtbank Leuven. Volgens de logica van de wet, zijn
Waals-Brabant en Brussel enerzijds, Leuven en Brussel anderzijds, de communicerende vaten. Er bestaat geen analoge bepaling voor personeelsleden.
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Oproep

	Wellicht is de tweetaligheid van de
personeelsleden het voornaamste
probleem. Het griffiepersoneel van
de Franstalige rechtbank blijkt thans
voor het overgrote deel eentalig.
Ook zij die geacht worden tweetalig
te zijn.
	Dit hoeft niet te verwonderen. De
wet bepaalt namelijk dat de verbintenis om binnen het jaar na aanwerving het taalexamen Nederlands
af te leggen, en om in de tussentijd
lessen Nederlands te volgen, volstond om (tijdelijk) als tweetalig te
worden beschouwd10.
	De Franstalige rechtbank heeft, in
aanloop naar de hervormingen,
à grande échelle en in alle gauwte aangeworven11. Het wettelijk
kader werd opgevuld met nieuwe
aanwervingen12. Eentalige personeelsleden werden daarbij als
‘tweetalig’ opgenomen voor de
invulling van het verplichte een
derde tweetaligen.
	Dergelijke korte-termijn oplossing
kent echter een houdbaarheids
datum. Een jaar later, blijken onvoldoende ‘tweetalige’ personeelsleden
deze verbintenis te hebben ingelost.
	Is bijvoorbeeld de recent aangekondigde vlucht naar de ‘provincie’ van
de griffiers van de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel

hiervan een pijnlijke illustratie13?
	Aan Franstalige zijde bestaat een
nijpend tekort aan daadwerkelijk
tweetalig griffiepersoneel. Deze
problematiek kan evenwel niet als
een verrassing komen. Het tekort
opvullen door delegatie van zeven
écht tweetalige personeelsleden
van de Nederlandstalige rechtbank
naar de Franstalige rechtbank
- a fortiori wanneer de Nederlandstalige rechtbank over onvoldoende personeel beschikt - gaat
een brug te ver.
	De Eerste Voorzitter mag dan nog
(tijdelijk) tegemoet zijn gekomen
aan de noodkreet van de Franstalige
rechtbank, het hoeft weinig betoog
dat een structurele oplossing, op
lange termijn, zich opdringt.
	Parlementaire vragen zijn niet
uitgebleven. De Minister van Justitie
verengt de discussie tot een maatregel van interne orde, en appelleert naar de Hoge Raad voor de
Justitie…
Liesbeth Jansens*

*

Deze bijdrage is geschreven in persoonlijke

naam en bindt enkel de auteur

10.	Art. 53 § 6 van de Taalwet
11. “Le “BHV” judiciaire”, Justine n° 40, december 2014, p. 16-17
12. Het wettelijk kader wordt niet enkel door griffiers ingevuld. Men wordt maar tot het ambt
van griffier benoemd mits aan een aantal voorwaarden voldaan is (art. 288 e.v. Ger.W.). Men
moet bv. een minimale ervaring in de griffie van een rechtbank of een hof hebben opgedaan.
Het wettelijk kader omvat dus griffiers en medewerkers.
13. “Le tribunal de commerce à deux doigts de l’explosion”, L’Echo, 13 juni 2015

Muzikale confraters
gezocht

In 2015-2016 bestaat het Vlaams
Pleitgenootschap 125 jaar: een
verjaardag die niet onopgemerkt
mag voorbijgaan. Het bestuur is
reeds begonnen met de uitwerking
van een schitterende en innemende
lustrumactiviteit. Wij hopen evenwel ook op uw bijdrage te mogen
rekenen. Ter opluistering van de
lustrumactiviteit, is het VPG op zoek
naar muzikale confraters, die bereid
zouden zijn om een gelegenheids
ensemble te vormen.
U bent pianist, gitarist, trompettist,
zanger of zangeres, drummer, ...?
U bent ertoe bereid om een aantal
avonden te repeteren ter voorbereiding van deze activiteit?
Geef ons een seintje op
info@vlaamspleitgenootschap.be of
bel 0478 42 19 23.
Wij kijken er alvast naar uit om u te
ontmoeten!
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Reportage

Citytrip Budapest
14 mei 2015 – 17 mei 2015

Op donderdag 14 mei 2015 omstreeks 13u kon u in de vertrekhal van
de luchthaven van Brussel een groep
van 16 zeer enthousiaste toeristen
waarnemen.
Na een korte kennismaking en verdeling van de brochure en het stadsplan
begeven wij ons richting gate, bestemming Budapest
Bij aankomst worden wij opgehaald
door een minibus richting driesterrenhotel City Gardens, een aparthotel in
het centrum van de stad. Binnen een
klein half uur staat de groep al paraat
om een gastronomische avond te
beleven in het restaurant ‘Búsuló Juhász’
(Trieste Herder).
Het gezelschap maakt een prachtige,
doch stevige, wandeling op de Gellért
heuvel en verdient dan ook het
heerlijke viergangenmenu samengesteld
uit typische Hongaarse gerechten (o.a.
Palóc leves - de Hongaarse waterzooi),
geserveerd door een paar zeer galante
P/8

kelners. De uitgesproken Hongaarse
smaken worden verzacht door de uitstekend aangepaste Hongaarse wijnen,
de enthousiaste live muziek (met violist
en pianist) en het prachtige panorama
over de Donau en Pest.
Vervolgens genieten wij ook nog op
de heuvel van het adembenemende uitzicht over nachtelijk Budapest
en wandelen we langs de Citadel en
het vrijheidsbeeld. Tijdens de afdaling
brengen we ook nog een groet aan de
bisschop-martelaar Gellért.
De volgende ochtend, na een deugddoend gevarieerd ontbijt met bubbels,
trekt de groep naar ‘Kúria’, het Hoog
gerechtshof, alwaar wij uitleg krijgen
over het Hongaars gerechtelijk stelsel.
Na de rondleiding onthalen de Hongaarse confraters, dr. Attila Jásdi, dr.
Anna Renky en dr. Orsolya Görgényi
ons (uiteraard met koffie en pogácsa –
hartig gebakje) in het prachtige gebouw
van de balie van Budapest. Zij vertellen
ons op informele wijze over hun werk

en de uitdagingen die zij trotseren als
advocaat in Budapest. Nadien begeven
wij ons naar het stadscentrum om te
proeven van de heerlijke patisserie
in de typische theehuizen. De keuze
valt uiteraard op de bekendste, m.n.
‘Gerbeaud’.
Eens de honger is gestild, nemen wij
een kijkje op het Heldenplein, waar ik
de groep vertel over de Hongaarse geschiedenis, van de nederzetting door de
7 stammen uit het oosten, over Attila de
Hun, Koningen István en Mátyás, de Hongaarse revolutie tegen de Oostenrijkers
en de impact van de wereldoorlogen
op het territorium van Hongarije. Ik geef
hen het lijden en strijden mee onder de
Turkse inval (late middeleeuwen) en de
Russische invasie (1956).
Daarna keren we terug naar het
centrum om het Operahuis te bewonderen en worden we sprakeloos van dit
pompeuze gebouw, zeker wanneer we
horen dat het ontwerp reeds in de 19de
eeuw vooruitstrevend was met haar
luchtventilatiesysteem. We bezoeken

de loge van Sissi (Keizerin Elisabeth) en
Franz Joseph en de mysterieuze ‘kamer
der minnaren’ (oftewel de rookruimte).
We krijgen ook mee dat er nog steeds
geen doorgang is tussen de twee verdiepingen, zoals dat het geval was ten
tijde van de klassenverschillen.
Het leerrijke, maar luchtige bezoek aan
het Operagebouw wordt gevolgd door
een vrij moment. Sommigen genieten
even van de heerlijke thermen in het bad
Széchényi, anderen ontspannen in het
zwembad, sauna, jacuzzi van het hotel.
‘s Avonds verzamelen we in de lobby
van het hotel voor een avondje uit, dat
op gepaste wijze wordt ingezet met
een cruisediner op de Donau, alwaar
het gezelschap wordt ingewijd in de
wereld van het Hongaarse entertainment met een energieke variété-show
van operette zangers en volksdansers
en danseressen. We zetten de gezellige
avond verder in één van de lokale bars,
waar wij worden opgewacht door een
Hongaarse confrater, dr. Vida Miklós.
De volgende dag staat de door de
Unesco beschermde burchtwijk op het
programma. Krisztina, onze lokale gids

vertelt leuke anekdotes over de stad
en zorgt ervoor dat ieder de bewogen
Hongaarse geschiedenis volledig in zich
opneemt. Er is tijd om de majestueuze, maar stijlvolle gebouwen van de
burchtwijk, zoals de Nationale Galerij,
de Matthiaskerk en het Vissersbastion
te bezoeken.

Kortom, het was een onvergetelijke reis
waarbij wij werden ondergedompeld in
de rijke cultuur, architectuur en geschiedenis van Hongarije.

De zon is die dag ook helemaal van de
partij, reden waarom velen nog een
laatste dag profiteren van de helende
thermen met medicinaal water. Anderen brengen nog snel een bezoek aan
de House of Terror, museum over het
lijden van de Hongaren onder het communisme en de Pijlkruisers. ’s Avonds
neemt een karaktervolle en zeer
vriendelijke Hongaarse dame de groep
mee voor een wijndegustatie waarbij
lekker hartige gebakken en Hongaarse
worst wordt geserveerd. De lekkernijen
worden doorgespoeld met Hongaarse
pálinka (sterke drank), lokale bieren
en wijnen in één van de hipste ‘Rom
kocsma’ of ‘Ruin pubs’.

Köszönöm és viszlát, Budapest!
Nagy Zília

Één ding is alleszins zeker, het is slechts
een voorlopig afscheid van deze heerlijke stad,

Zondag worden de Belgische toeristen
met weemoed, maar vol ervaringen
opgehaald door de minibus richting
luchthaven.
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Verslag Pleitwedstrijd
26 februari 2015

Brusselse balie
kaapt prijzen weg
Mr. Declercq houdt een vurig pleidooi

“Waarom heb ik mij hier ook al weer
in godsnaam voor ingeschreven?”
Dat is wat waarschijnlijk meermaals
door het hoofd gespookt moet hebben door het hoofd van de vijftien
dappere advocaten-stagiairs die op
26 februari 2015 op het punt stonden
om deel te nemen aan de jaarlijkse
pleitwedstrijd van het VPG.
De setting was indrukwekkend.
Een tot de nok gevulde zittingszaal
1.33 van het Hof van Beroep, voorzien
van een groot projectiescherm zodat
de toeschouwers op de publieksbanken de pleiters tot in de kleinste details konden gadeslaan. Daarbovenop
kwam ook nog eens een jury die niet
van de minste was: mr. Kathleen
Vercraeye (Stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten bij
de Balie te Brussel), mr. Joris Roesems
(Voorzitter van het VPG) en de heer
Luc Brewaeys (rechter van de Politierechtbank te Vilvoorde).
Tel één en ander bij elkaar op, en u
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begrijpt dat de VPG-pleitwedstrijd ook
dit jaar weer het perfecte recept in huis
had om de zenuwen van de deelnemende stagiairs op hun weerstand te
testen. Maar zenuwachtig of niet, alle
vijftien de kandidaten waren vast van
plan het beste van zichzelf te geven in
een vurig en overtuigend pleidooi.
De eerste casus had betrekking op
het aansprakelijkheidsrecht. U weet
wel, die goede oude 1382 e.v. van
het Burgerlijk Wetboek. Mr. Lauranne
Truyens (Altius) ging van start met een
pleidooi waarin zij schadevergoeding
trachtte te bekomen voor het leed dat
de chihuahua van haar cliënte was aangedaan. Vervolgens nam mr. AudreyAnn Croenen (Racine Advocaten) de
verdediging op zich van de eigenaar
van de Duitse herdershond die het
niet zo op chihuahua’s begrepen had.
In de casus strafrecht kruisten niet
minder dan drie partijen de degens. Mr.
Veerle Byloos (Richoux-Vanwinsen) had
de eer om voor één keer in de huid

van het Openbaar Ministerie te kruipen,
en gaf als ad hoc substituut-procureur
het beste van zichzelf in een strafzaak
omtrent de jammerlijke gevolgen van
een uit de hand gelopen burenruzie.
Mr. Stefaan Declercq (K-Law) nam in
een briljant pleidooi de verdediging op
zich van de beklaagde, terwijl mr. Margo
Dobbeleir (Advocatenkantoor Marc
Schoofs) namens de burgerlijke partij
het woord nam.
Verbintenissenrecht dan. Mr. Heleen
Struyven (Strelia) en mr. Hans
Vansweevelt (Laga) entertainden jury
en publiek in een casus die al dan niet
terechte eenzijdige stopzetting door
vzw ’t Zorgdekentje van verzorgingsdiensten aan Mariëtje, een ietwat
zonderling oud vrouwtje.
Mr. Anne-Sophie Houtmeyers (Quinz)
en mr. Ruben Brandt (Altius) betraden
vervolgens de verbale arena in een casus met als inzet een vervallen vuurtoren. Het bouwrecht heeft vanaf nu geen
geheimen meer voor de toeschouwers.

Mr. Stefaan Declercq en mevrouw Anne Dancot (Kluwer)

Mr. Kathleen Vercraeye, de heer Luc Brewaeys, Mr. Joris Roesems en
Mr. Stefaan Declercq

De recent opgerichte familierechtbank
in gedachten, kon een casus familierecht uiteraard niet ontbreken op deze
pleitwedstrijd. Kinderen, spyware op de
computer en een minnaar in Marokko:
alle ingrediënten waren aanwezig op
dat mr. Jasmien Foré (Scheers & Partners) en mr. Veronique Deweirdt (Noben-Simons) ons konden trakteren op
de smeuïge details uit het huwelijksleven van hun respectieve cliënten.
Op naar de werkvloer! In het bedrijf
Kwak Kwak NV was Tom Peeters na
meerdere maanden van strubbelingen
met het hoofd van de Dienst Personeelszaken uiteindelijk om dringende
reden ontslagen. Terecht of onterecht?
Mr. Michiel Enis (Racine Advocaten) en
mr. Béatrice Van Tornhout (De Bandt)
verschilden grondig van mening.
Tot slot bewezen mr. Gauthier Bandts
(advocaat bij mr. Carine Flamend en
mr. Claudy De Ganck) en mr. Robin
Ryckeboer dat het vennootschapsrecht niet enkel in de ‘data room’,

Onderste rij, van links naar rechts: Mr. Margo Dobbeleir, Mr. Audrey-Ann Croenen, Mr. Veronique Deweirdt, Mr. Ruben
Brandt, Mr. Anne-Sophie Houtmeyers en Mr. Lauranne Truyens; tweede rij, links naar rechts: Mr. Beatrice Van Tornhout,
Mr. Michiel Enis, Dhr. Luc Brewaeys, Mr. Kathleen Vercraeye, Mr. Jasmien Foré, Mr. Veerle Byloos en Mr. Heleen Struyven;
bovenste rij, van links naar rechts: Mr. Hans Vansweevelt, Mr. Robin Ryckeboer, Mr. Ruben Brandt, Mr. Stefaan Declercq
en Mr. Joris Roesems.

maar ook in de ‘court room’ thuishoort. De inzet? De ‘en stoemelings’
vereffening van BVBA ’t Pintje.

ging mr. Declercq eveneens aan de
haal met de publieksprijs, een prestatie
die hij nog eens zou herhalen in Breda.

Na al dit oratorisch vuurwerk ging
de jury, of zo u wil: de rechtbank, in
beraad. Wat er tijdens dit geheime
beraad besproken is, zullen we nooit
te weten komen. Wel weten we dat
de kandidaten beoordeeld werden
op hun pleitvaardigheid: de structuur
van het pleidooi, de duidelijkheid, de
vlotheid, de juridische correctheid,
etc. Eén ding stond buiten kijf: de jury
stond ook dit jaar voor een bijzonder
moeilijke keuze.

Mr. Robin Ryckeboer nam als tweede
laureaat één van de Dorff-fondsprijzen
in ontvangst. Hij vertegenwoordigde
onze balie op het Vlaams Pleitjuweel.

Uiteindelijk ging mr. Stefaan Declercq
als winnaar aan de haal met de Prijs
der Oud-Stafhouders. De keuze van
de jury zou ook meer dan terecht
blijken te zijn, aangezien mr. Stefaan
Declercq enige tijd later op de Zuidelijke Pleitwedstrijden in Breda de overwinning zou wegkapen, een eer die
nog nooit iemand van de Brusselse
balie te beurt is gevallen. Bovendien

Als derde laureaat werd mr. Gauthier
Baudts gekozen.
Het moge duidelijk wezen dat werkelijk
alle deelnemers winnaars waren. Geen
enkel pleidooi viel uit de toon, en het
enthousiasme en de inzet van de deelnemers verdient enkel bewondering.
Van har te dank ook aan de enthousiaste en talrijke suppor ters en aan
de juryleden, die hun rol als strenge
maar rechtvaardige rechters met
glans voor hun rekening hebben
genomen.
De griffier zag dat het goed was en de
zitting werd gesloten.
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Uitwisseling
Balie Istanbul

Cocktail van
common en
civil law
In het kader van het uitwisselingsprogramma met de Balie van Istanbul,
kreeg ik de kans om twee maanden
te verhuizen naar Istanbul; een metropool met een hoger bevolkingsaantal
dan heel België (bevolkingsdichtheid
van 2,75/km2 t.o.v. 363,6/km2 in België)
om aldaar stage te lopen bij Baker &
McKensie.

Sita Vanbinst

Terwijl ik ervan droomde om met
dolfijnen te zwemmen in de Bosporus
tijdens een zachte Mediterrane winter,
stelde ik al gauw vast dat je enkel naar
deze rivierzee kunt verwijzen door ze
Boğaziçi te noemen. Bovendien kent
Istanbul geen seizoenen, maar enkel een
warme lange zomer gevolgd door een
zeer strenge winter. De teleurstelling
dat men niet op iedere moment van de
dag baklava kan eten, werd dan weer
getemperd door het feit dat je op iedere straathoek salep kunt verkrijgen, een
romig drankje op basis van de wortel
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van een orchidee, gember, kaneel en
bloemige aroma’s.
Het meest opvallende, en waarschijnlijk
voor mij ook het meest intrigerende,
waren de alomaanwezige paradoxen.
Zo is homoseksualiteit niet wettelijk
erkend, toch wordt overal met vreugde
melding gemaakt van de LGBT-regenbooggeverfde Fındıklı-Cihangir trappen.
Tegelijkertijd is het een land waar
‘bro love’ reeds een vaststaand begrip
was, zelfs vooraleer Barney Stinson
the ‘Bro Code’ lanceerde. Zo is het
Turkse straatbeeld pas volledig wanneer
mannen arm in arm lopen, knuffelend
of in elkaars kapsel aaiend. Nota bene,
ook tijdens werkvergaderingen was het
niet uitzonderlijk dat collega’s op fysiek
broederlijke wijze met elkaar omgingen.
Als continentaal jurist werd ik dan weer
geconfronteerd met een cocktail van
common en civil law. Verder, speelt het
Turks arbeidsrecht in op de noden van
een moderne samenleving wat o.m. tot
uiting komt in een flexibele reglementering inzake arbeidstijd. Uiteraard ligt de
praktijk soms zeer ver van de theorie,
vooral wat de effectieve bescherming
van de werknemer betreft.
Naast een cultuurbad in het Turkse
balieleven, kon ik eveneens proeven van
het expatleven in Istanbul. Gedurende

mijn uitwisselingsperiode verbleef ik
immers bij een verre nicht en haar
echtgenoot die sinds drie jaar in het
hippe en bruisende deel Bebek verblijven. Tijdens 1001 dinner parties maakte
ik kennis met wereldburgers afkomstig
uit alle uithoeken van de wereld. Het
mag daardoor niet verwonderen dat
mijn verblijf steeds meer begon te lijken
op een ‘Erasmus-the sequel’, weliswaar
zonder de budgettaire beperkingen. In
die context mocht ik ook mijn kinderdroom waarmaken: Sinterklaas spelen
op het Belgisch consulaat voor de
Belgo-(Turkse) kindjes.
Kortom, het was een heel boeiende
culturele en intellectuele ervaring aan
de rand van Europa en met de tenen
reeds in Azië. Op een zeer natuurlijke wijze splitst de Bosporus de stad
namelijk op in twee continenten. Echter,
zoals gesteld, is de clash van deze continenten voelbaar in ieder levend wezen
van Istanbul. Binnen de EU wordt dit
traditioneel vertaald als zijnde ‘united
in diversity’. Op die manier beweegt
Turkije misschien een beetje dichter
naar ons verenigd Europa.
Ik prijs mezelf zeer gelukkig deze opportuniteit te hebben gekregen.
Görüşürüz İstanbul !
Sita Vanbinst

echo’s van het paleis

Strong one-liners
Daar zijn we dan weer: enkele weken
voor de zomer. Mijn eerste tekst van
dit gerechtelijk jaar verwees naar twee
passies: de serie Suits en een heerlijke
koele Spritz. Ook vanavond geniet ik
van dit zomers drankje aan het einde
van een drukke week.
Laten we het vandaag even niet over
ons kantoor hebben, het gerechtelijk
apparaat – of beter, wat eraan mankeert –, ons cliënteel, het paleis, de
vergoeding van de pro deo dossiers of
de nieuwe ‘potpourri’ wet.
Aan het einde van het jaar wil ik de
cirkel kortsluiten en een slaapkamergeheim met U delen: advocatenseries.
Niet één of ander lokaal afbaksel in
verkavelvlaams, maar het echte werk:
de Amerikaanse en Britse series
waar u in uw jonge jaren mocht voor
opblijven omdat uw ouders het wel
stichtelijk vonden in het kader van uw
opvoeding en er toch geen bloot te
zien was.
Perry Mason, Law and Order, Saul
Goodman in ‘Breaking Bad’; Denny
Crane in ‘Boston Legal’; Silk … ik heb
ze allemaal bekeken (en herbekeken).
Ze gaven me geen waarheidsgetrouw
beeld van het echte leven aan de balie,
maar ik genoot er mateloos van. Nog
steeds, overigens.
Maar voor uw ondergetekende blijven
de beste series toch Ally McBeal en
Suits. Vijftien jaar geleden stond ik
met een collega in de gang van mijn
toenmalig kantoor en we waren het

er absoluut over eens: we zouden wel
eens willen werken in het kantoor van
Ally & Co. Zeg nu zelf: de dag beginnen
met ontbijt buitenshuis – zonder enige
vorm van haast; op kantoor aangekomen genieten van het ‘Fishism’ van de
dag (de insiders weten waarover het
gaat); uitgebreide babbel in het uniseks
toilet van kantoor; de vrouwen die
elkaar NIET tegenwerken; één of ander
dossier met glans pleiten zonder enige
vorm van voorbereiding; een hartstochtelijke liefdesrelatie op kantoor en aan
het eind van de dag vrolijk met een glas
(of meer) uitzingen op de charmante
liedjes van Vonda Shepard – ja, ik heb
de CD nog altijd.
Mijn collega en ik waren het vooral
eens over de vorm van rekrutering van
de mannelijke medekantoorgenoten:
louter op het uiterlijk. We spreken
over de jaren ’90, nog voor er volop
sprake was van ‘political correct’ en
‘harassment’ en in het kantoor van onze
vriendin Ally werden de mannelijke kandidaten verzocht het bovenlijf te ontbloten alvorens ze werden ingehuurd.
Iedereen genoot van grote salarissen,
allen werden partner zonder business
plan of cliëntenportfolio en iedereen
zag elkaar graag.

kantoor niet alleen van Harvey, want
hij deelt het met femme fatale Jessica
Pearson.
Wat een vrouw: bloedmooi; prachtig
gekleed in haute couture; schoenen
waarvan sommige vrouwen dromen;
een kantoor met designmeubelen
dito superbe uitzicht en een juridisch
mastermind. Ze is nooit zenuwachtig,
ook al is ze in een moeilijk parket geraakt. Alleen de manier waarop ze een
wenkbrauw optrekt is goddelijk. Ze is
iedereen te snel af, is ‘über-cool’, houdt
het hoofd hoog en heeft op alles het
perfecte bliksemsnelle antwoord:
“Harvey, we’re lawyers. We’re not in the
honor business.”
U heeft het al geraden: ik wacht niet
op Netflix, mijn bestelling voor seizoen
4 ligt reeds bij Amazon. Nog 17 keer
slapen…
Kijkt U ook?
Getekend: R.E.D.

Ondertussen zijn we toch een aantal
jaar verder en de gemakkelijke kantoorsfeer van toen heeft plaats moeten
ruimen voor het adagio “Work hard,
play hard.” Inderdaad: applaus voor
Harvey Spector, zijn side-kick Donna en
zijn kantoor. “It’s a life style”.Yes, indeed.
Als ik echt correct wil zijn is het
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Woord van de JABkes

Is de advocatenstage een lachertje?
Op 27 april poneerde mr Dyck, advocaat bij de balie van Antwerpen, zijn
stelling luid en duidelijk : “Wie advocaat wil worden, moet een driejarige
stage bij de balie lopen en een examen
afleggen. Maar dat is een lachertje!”.
Steunend op een beschrijvend onderzoek van de KUL in 2012-2013, ‘De
Advocatenbarometer’, stelt mr Dyck
dat er te veel advocaten zijn in ons
land. Hij wijst erop dat ons land vijftien
advocaten per 10.000 inwoners telt.
Dat zou meer zijn dan in buurlanden als
Nederland en Frankrijk. Geen reden tot
paniek, een en ander werd ondertussen
genuanceerd door de fact-checker van
De Zevende Dag. Toch gaan we graag
dieper in op de oorzaken die mr Dyck
aanhaalt voor de stijging van het aantal
advocaten gedurende de jongste jaren.
Mr Dyck wijt een te veel aan advocaten
aan een te gemakkelijke rechtenopleiding aan de universiteit en balie-examens die bijzonder eenvoudig zouden
zijn. Hij pleit ervoor het aantal advocaten te doen dalen door de toegang tot
het beroep te verstrengen en oppert
om de stage moeilijker te maken.
De andere stageverplichtingen even
buiten beschouwing gelaten, hoe zit het
nu juist met die examens?
Tegenwoordig volg je als eerstejaars
stagiair de balielessen. Dit houdt aan de
Brusselse balie in dat je tijdens het eerste
stagejaar twee weken in de Marie Popelin zaal vertoeft waar een tableau-advocaat gespecialiseerd in zijn vak er de
theorie van een heel rechtsdomein in
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vier uur doorjaagt. Na de balielessen
volgt dan een examenweek. Als tweedejaars stagiair dien je de pleitoefening af te
leggen, hetgeen uitwisselen van besluiten met een mede-stagiair inhoudt en
vervolgens een pleidooi voor een jury
die bestaat uit een magistraat en een
advocaat. De pleitoefening, eerder een
examen dan een oefening, volgt op een
les communicatievaardigheden, die gegeven werd in het eerste stagejaar tijdens
de balielessen. ‘Gegeven’ is een groot
woord. Geen lessen in het schrijven van
een logisch opgebouwde tekst, geen
training in overtuigend spreken, maar
wel… een filmpje. Een vijf minuten durend filmpje waarin een pleidooi wordt
getoond van twee karikaturale advocaten, moet de stagiairs leren hoe ze wel
en niet moeten pleiten. De pleitoefening
voelt dan ook aan als een rijexamen afleggen zonder ooit maar één keer onder
begeleiding van een instructeur achter
het stuur te hebben gezeten.
Al bij al zijn de examens niet eenvoudig,

maar toegegeven, ook niet moeilijk.
Toch zullen de meeste stagiairs met
een greintje kritisch vermogen zich al
afgevraagd hebben of het nuttig is om
na een 5 jarige theoretische opleiding
aan de universiteit, diezélfde theorie in
een sneltempo opnieuw te studeren
aan de balie. Is het niet hét moment
om (eindelijk) over te gaan tot de
praktijk? Of wil dat zeggen dat de Orde
van Vlaamse Balies de rechtendiploma’s
van geen enkele waarde acht? Zou het
daarentegen niet beter zijn net te focussen op de specifieke skills die nodig
zijn om een goed advocaat te worden,
zoals onderhandelingstechnieken, pleiten, schrijven van besluiten, enz. ?

Sophie Bogaert
Voorzitter Jong Advocaten Brussel –
Kring der Stagiairs

Coralie Bourgeois
Vertegenwoordiger van de Stagiairs

Kortom, de balieopleiding is volgens
ons niet té gemakkelijk, maar dient
wel grondig hervormd te worden. Wij
hopen dat de Orde van Vlaamse Balies
bij het hervormen van de balieopleiding deze kritische bedenkingen in het
achterhoofd zal houden.

Simulatie pensioenopbouw

Uit voorzorg…
nu denken aan later

Jonas, 35 jaar, verdient als jongste partner in een advocatenkantoor 40.000 €
(basis: netto jaarinkomsten 2012)
Hoeveel kan hij maximaal veiligstellen voor een gewoon
VAPZ contract: 3.027,09 €*
Wat ontvangt Jonas op het einde van de overeenkomst op 65 jaar**
Bruto ouderdomskapitaal
	Indicatief winstaandeel (1%)

121.420,39 €
21.919,30 €

Totaal op 65 jaar

143.339,69 €

*Naast een gewoon VAPZ contract bestaat ook de mogelijkheid om een sociaal VAPZ contract af te sluiten.
**Berekening op basis van een overdraagbaar contract met een rendement van 2,25% rekening houdend met 3% kosten/jaar.

De VAPZ-premies zijn volledig fiscaal aftrekbaar als beroepskosten. U betaalt door die aftrek ook minder
sociale bijdragen. Op een VAPZ bijdrage betaalt u geen premietaksen. Het VAPZ is combineerbaar
met andere vormen van aanvullende pensioenopbouw zoals een Individuele pensioentoezegging (IPT),
groepsverzekering en pensioensparen.
Deze simulatie werd u aangeboden door de Voorzorgskas voor advocaten,
gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen (VKAG).
Voor alle voorwaarden, een persoonlijke simulatie en een antwoord op al uw vragen
verwijzen we u naar www.vkag.be of neem contact op met de Voorzorgskas
via e-mail info@vkag.be of op het telefoonnummer 02/534.42.42.

VKAG, Gulden Vlieslaan 64, 1060 Brussel • info@vkag.be • www.vkag.be

