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Een ongeval is zo gebeurd.

De schadevergoeding berekenen ook.
Repair, praktische en snelle calculatietool voor de
berekening van schade bij verkeersongevallen.

Vijf onweerstaanbare voordelen
■

Snel: schadeposten selecteren en cijfers invullen. That’s it.

■

Altijd correct: up-to-date sterftetabellen van Schryvers
en achtergrondberekeningen.

■

Logisch: voor elke schadepost een aparte plaats in een
handige boomstructuur.

■

Flexibel: onbeperkt simuleren en opslaan.

■

Veilig: alleen u heeft toegang tot de beveiligde cijfers
in Repair.

15-0271-3

Repair gebruiken voor uw volgende dossier?
U krijgt Repair nu één maand helemaal gratis.
Surf naar 

www.wolterskluwer.be/repair/nl of bel 0800 14 500.

Woord van de Voorzitter Liesbeth Jansens

Uitstel is geen afstel

Liesbeth Jansens

Geachte confraters,
Het Vlaams Pleitgenootschap had u in
dit nummer graag bericht over haar
openingsactiviteiten van 27 november ll.
Op 20 november 2015 besliste het
OCAD evenwel om het dreigingsniveau
voor het Brussels gewest te verhogen
naar vier. De sfeer in Brussel werd
nerveus. De straten waren stiller dan
normaal. Winkels gingen toe. Het openbaar vervoer viel stil. Niet veel daarna
mochten wij vernemen dat de plechtige
openingszitting, die zou plaatsvinden in
het Justitiepaleis, naar alle waarschijnlijkheid niet zou kunnen doorgaan voor
zover dreigingsniveau vier in voege was.
Ook de organisatie van het galadiner
kwam in het gedrang, nu zowel de Stad
Brussel als de zaalverantwoordelijke erop

aandrongen alle grote evenementen te
annuleren dan wel uit te stellen naar een
latere datum. Aldus besliste het Vlaams
Pleitgenootschap om haar openingsactiviteiten uit te stellen naar 4 maart 2016.
Dit leek ons, gegeven de omstandigheden en op basis van de gegevens die we
op dat moment ter beschikking hadden,
de meest aangewezen beslissing (lees
hierover meer op pagina 6). Wij hopen
van harte dat wie ingeschreven was voor
de activiteiten van 27 november, er op
4 maart ook bij kan zijn. Gelet op het uitstel van de openingsactiviteiten, wordt de
lustrumviering ter ere van het 125-jarig
bestaan van het Vlaams Pleitgenootschap,
voorzien op 17 maart 2016, geannuleerd,
om organisatorische en budgettaire redenen. Ons lustrum zal evenwel tijdens de
openingsactiviteiten zelf op gepaste wijze
in de verf worden gezet.
Dat gezegd zijnde, over tot de orde
van de dag. In dit Poelaertplein geeft de
heer Lieven Leenaerts, rechter bij het
Arbeidshof te Brussel, toelichting bij de
verwachtingen die een magistraat heeft
tegenover de advocaat, die aanwezig is
ter zitting. Mr. Edgar Boydens, oud-stafhouder van onze balie en oud-voorzitter
van de OVB, licht verder toe wat kan
worden verstaan onder hoffelijkheid en
beleefdheid onder advocaten.
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Wie als advocaat-stagiair zijn eerste
stappen zet aan onze balie, wordt daarin
normaliter begeleid door een stagemeester, die hem/haar niet alleen vormt
tot een goed jurist, maar die hem/haar
ook de geplogenheden van het balie
leven verder toelicht. Waar staat de eiser,
waar staat de verweerder in de rechtbank? Mag u zich richten tot uw tegenpartij tijdens pleidooien? Hoe schrijft u
een confrater aan in uw eerste brief, aan
hem gericht? Maar ook: waarom doet
u dat? Welke ideeën en principes liggen
aan deze (gedrags-)regels ten grondslag?
Tot slot wens ik u allen van harte uit te
nodigen voor de citytrip van het Vlaams
Pleitgenootschap.Van 4 tot 8 mei 2016
nemen we u mee naar het prachtige
Malta. Deze paradijselijke dwergstaat
biedt een brede waaier aan culturele
bezienswaardigheden. Met zomerse
temperaturen in ons kielzog, wordt het
een gevarieerde vijfdaagse, waarin cultuur,
natuur en avontuur aan bod komen. Meer
informatie vindt u verder in dit nummer,
op pagina 9 en op onze website. U kan
zich inschrijven tot 15 januari 2016.
Oprecht confraterneel,
Liesbeth Jansens
Voorzitter 2015-2016

Ereleden 2015-2016
John-John ACKAERT, Bertrand ASSCHERICKX, Bruno BLANPAIN,
Edgar BOYDENS, Harry CAILLIAU, Peter CALLENS, Jean-Yves
CERCKEL, Philippe DECLERCQ, André DE BECKER, Theo DE BEIR,
Auguste DE RIDDER, Lievin DE WULF, Patrick A. DILLEN,
Joan DUBAERE, Jean-Pierre FIERENS, Huguette GEINGER,
Geert GLAS, August GOORIS, Leo GOOVAERTS, Benoit HUMBLET,
Frank JUDO, Fernand KEULENEER, Dirk LAMBRECHT,
Pieter LONDERS, Eline MEESSEMAN, Luc PANIS, Cathérine SACRÉ,
Jozef SLOOTMANS, Marc SMOUT, Paul STRUYVEN, Alex TALLON,
Hugo VANDENBERGHE, Karel VAN ALSENOY, Frank
VAN DER SCHUEREN, Hugo VAN EECKE, Hans VAN HAM,
Kathleen VERCRAEYE, Tim VERMEIR.
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Edgar Boydens

Magistraten en advocaten:
la cohabitation
In de jongste uitgave van de “Dikke
Stevens”, ‘Advocatuur, regels en
deontologie’, wordt de fundamentele
onafhankelijkheid van balie en magistratuur gezien als een verhouding van
‘cohabitation’. Ze is een middel om
de organisatie van de rechtsbedeling
een stuk klantvriendelijkheid mee te
geven en te verbeteren.
Daarbij gaat het volgens Jo Stevens
om een zakelijke relatie, met als doel
een gezamenlijke inclusieve proces
economie. Advocaat en magistraat
behandelen het probleem niet
exclusief vanuit hun eigen invalshoek,
maar moeten denken ‘inclusief de invalshoek van de andere’. Dat is meer
dan het wederzijds respect waarvan
Vermeylen in de Pandecten nog sprak,
en ook anders dan de zogenaamde
eerbied aan het gerecht waar artikel
429 G.W. het over heeft.
Als magistraten en soms ook oudere
advocaten, beweren dat de jongere
advocaten klaarblijkelijk niet meer
zouden weten wat van hen ter zitting
wordt verwacht, en welke gedragsregels zij dienen te respecteren,
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moet dat toch genuanceerd worden.
Immers, er is bij de jongere generaties
algemeen gezien, een veel grondigere
kennis van onze deontologische beginselen en reglementen. Bepaalde oude
gebruiken zijn anderzijds wel minder
gekend, maar de vraag is of die gebruiken nog relevant en nog actueel,
dan wel deontologisch gegrond zijn.

dienstverlening, eerlijkheid. De grondslag blijft dat ons beroep wettelijk georganiseerd is en dat advocaten met
hun ordes bijzondere voorrechten
hebben gekregen om een openbare
dienst, namelijk de rechtsbedeling,
mee in te vullen. Als de advocaat zijn
taak binnen de rechtsbedeling wil opnemen zal hij dat vertrouwen moeten

Waardigheid, kiesheid en rechtschapenheid
=
deskundigheid, dienstverlening en eerlijkheid
Sinds de wet van 21 juni 2006, die in
een nieuw tuchtrecht voor advocaten
voorzag, bepaalt artikel 455 G.W.
dat de beginselen van waardigheid,
kiesheid en rechtschapenheid die
aan ons beroep ten grondslag liggen,
een behoorlijke beroepsuitoefening
moeten waarborgen.
Waardigheid, kiesheid en rechtschapenheid klinken misschien wat ouderwets, maar zouden kunnen heromschreven worden als deskundigheid,

beantwoorden, maar niet alleen de
advocaat individueel, ook de volledige
beroepsgroep.
Heel wat deontologische regels zijn
dan ook toepassingen van de algemene
principes zoals vervat in het G.W. artikel
455: waardigheid, kiesheid en rechtschapenheid. Al zijn daarom niet alle mogelijke toepassingen vervat in duidelijke
regels. Zo omvat de plicht tot waardigheid alle mogelijke regels en gebruiken
die verbonden zijn aan de naam en de
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faam van het beroep van advocaat. Al
wat het aanzien van het beroep aantast
raakt de waardigheid.
Zo staat de advocaat op wanneer
de rechtbank of het Hof de zittingszaal betreedt of verlaat, wanneer hij
pleit of de voorlezing van een arrest
bijwoont. Wanneer hij op het paleis
een magistraat dient te spreken draagt
hij een toga; als hij voor een rechtbank
verschijnt waar hij nooit eerder pleitte,
zal hij zich door de oudste aanwezige
confrater laten voorstellen. Naar de
rechtbank toe heeft de advocaat een
diligentieplicht. Hij is op tijd aanwezig,
verontschuldigt zich bij laattijdigheid
of afwezigheid. Ook de niet afgifte van
een dossier ingeval van opvolging, gevolgd door een dagvaarding in afgifte,
strijdt met de waardigheid. Zelfs in het
privéleven van de advocaat kunnen
inbreuken op de waardigheid aan de
orde zijn; een voertuig besturen in
dronken toestand en vluchtmisdrijf
plegen brengt in hoofde van de advocaat de (geloof) waardigheid van de
beroepsgroep in gevaar.

de loyaliteit bijzonder belangrijk. Als
men van advocaten een deskundige
en een snelle dienstverlening verwacht, gekoppeld aan een optimale
beschikbaarheid, zal men vaststellen
dat advocaten zich soms in strijd
situaties bevinden. De verdediging
van de belangen van een cliënt dreigt
nogal eens de verhouding met confraters, met het Openbaar Ministerie,
zelfs met de rechtbank te verstoren.
In de mate dat dit een goede beroepsuitoefening verhindert of de
waardigheid van de advocaat en zijn
orde in het gevaar brengt, zal dit de
deontologie raken. De confraterniteit
zal dan ook nooit de belangen van de

advocaten tegenover de belangen van
hun cliënten stellen. De plichten van
een advocaat tegenover zijn confraters worden samengevat in het begrip
confraterniteit. De advocaat is steeds
verplicht de belangen van zijn cliënt
zo goed mogelijk te behartigen en die
zelfs boven zijn eigen belangen of die
van andere advocaten te stellen.
De advocaat behartigt de belangen
van zijn cliënt met respect voor de
rechten van verdediging; hij zal het tegensprekelijk karakter van procedures
respecteren en niets misleiden. Om
een eerlijke en behoorlijke rechtspleging te bevorderen zal de advocaat

Hetzelfde geldt voor de kiesheid en de
rechtschapenheid. Rechtschapenheid
is niet alleen eerlijkheid, maar ook oprechtheid, en tevens het steunpunt van
het vertrouwen dat het optreden van
de advocaat moet vergezellen, zowel
van de kant van zijn cliënten, als van de
kant van de rechtbanken, Openbaar
Ministerie, confraters, administraties en
derden. Die rechtschapenheid houdt
volgens Jo Stevens ook de loyaliteit in;
dit wil zeggen: een volstrekte goeder
trouw in alle omstandigheden.
Naast deze algemene principes blijven
uiteraard ook de confraterniteit en
© Benoît Feron en Ivan Verzar uit het boek “Advocaten op de foto - NOAB”
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125
125
jaar
Jaar
een plicht van loyaliteit en confraterniteit hebben. De regels van de confraterniteit bevorderen de vertrouwensrelatie tussen advocaten in het
belang van de cliënt maar streven er
tevens naar onnodige processen en
elk gedrag dat de reputatie van het
beroep kan schaden, te voorkomen.
Confraterniteit is dus hoofdzakelijk
hoffelijkheid: de elementaire regels
van de beleefdheid respecteren, is
de beste leidraad voor confraterneel
handelen. Een tegenstrever nodeloos
laten wachten, zij het op de rechtbank,
zij het elders, een tegenstrever aangetekende brieven versturen, onderbreken tijdens het pleidooi, kleinerend
behandelen voor de rechtbank zijn
voorbeelden van onhoffelijk maar ook
van onconfraterneel gedrag. Maar, de
hoffelijkheid moet gekaderd worden
binnen de beroepsuitoefening. De
confraterniteit sluit de schranderheid
niet uit. De confraterniteit veronderstelt niet dat men de agenda van zijn
tegenstrever dient te houden.
De tegenstrever als een gelijke
behandelen is eigenlijk de basis van
een gemeende hoffelijkheid. Dat we
met zijn allen dezelfde toga dragen,
zonder uiterlijke kentekens blijft het
beste voorbeeld van onze gelijkheid.
Dit wil niet zeggen dat er geen respect wordt opgebracht voor oudere
confraters, of confraters die verantwoordelijkheid opnemen binnen de
beroepsgroep. Daarom geeft men op
de zitting voorrang volgens anciënniteit bij aanvang van de zitting, en in
ieder geval aan de Stafhouder en de
leden van de raad in functie. Maar
voorrang geven aan hoogzwangere
confraters lijkt me evenzeer een hofP/6

felijksheids- , lees dus confraterniteits-,
verplichting.
Tot slot blijft er ook nog de loyaliteit
of de getrouwheid aan een verplichting, aan eerlijkheid en oprechtheid.
Dit houdt in dat men als advocaat
zijn tegenstrever niet verrast en dat
men zijn tegenstrever op de hoogte
houdt van alle stappen van de procedure, kopie laat van briefwisseling
aan experten, griffies, rechtbanken
en andere partijen. De loyaliteit naar
confraters geldt ook naar magistraten
en derden. Het vertrouwen dat derden en de magistratuur in de balie en
haar leden stelt vereist een loyaliteit
die zich ver buiten het gedrag aan de
balie manifesteren.
De Vlaamse Codex voor deontologie,
van toepassing vanaf 1 januari 2015,
heeft een duidelijk overzicht gegeven
van de bestaande reglementen inzake
confraterniteit en loyaliteit (zie Codex
deontologie voor advocaten artikel
III.2.1.1 tem III.2.1.14), maar even
stilstaan bij de basisbeginselen zoals
hierboven geschetst, moet ons helpen
het leven wat aangenamer te maken,
zonder te moeten inboeten op de
noodzakelijke deskundigheid en de
behoorlijke beroepsuitoefening.
Dat zal ons toelaten ook van magistraten te vragen dat zittingen op tijd
beginnen, vonnissen binnen redelijke
termijn worden uitgesproken en eerbied wordt betoond voor advocaten.

Edgar Boydens*
Advocaat, oud-stafhouder van onze balie
en oud-voorzitter van de OVB
Hij schrijft die bijdrage uiteraard enkel in eigen naam.

*

OPENINGSCONFERENTIE
UITGESTELD
De aanhoudende terreurdreiging en het
handhaven van alarmfase 4 in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest in de week van
27 november 2015 noodzaakten ons alle
activiteiten in het kader van de Openings
conferentie van het 125ste werkingsjaar
van het Vlaams Pleitgenootschap bij de
Balie te Brussel te verzetten naar een
latere datum: vrijdag 4 maart 2016.
Noteer deze nieuwe datum
alvast in uw agenda!
U ontving van ons alvast een uitnodiging,
via een gepersonaliseerde e-mail, om uw
aanwezigheid te bevestigen dan wel om
uw inschrijving te annuleren. Wij hopen dat
deze e-mail u allen in goede orde heeft
mogen bereiken.
Naargelang het aantal annuleringen, zullen
wij opnieuw plaatsen openstellen voor inschrijving. Te dieneinde wordt een wachtlijst
aangelegd. Zo u niet ingeschreven was voor
het galabal van 27 november, kan u zich
aanmelden voor deze wachtlijst via e-mail
aan info@vlaamspleitgenootschap.be. Wij
zullen de beschikbare plaatsen in de loop
van januari 2016 toewijzen.
De annuleringen zullen in de loop van de
maand december 2015 verwerkt en terugbetaald worden. Gelet op de administratie
die gepaard gaat met het uitstellen van de
openingsactiviteiten, hopen wij te kunnen
rekenen op uw geduld wat betreft de terugbetalingen. Wij doen onze uiterste best
om het nodige binnen de kortst mogelijke
termijnen te verwerken.

activiteitenKalender

VPG Cultuurreis: Malta
Something cultural, something new,
a lot of nature and much more blue
Wanneer:	Vertrek: Woensdagavond 4 mei 2016 om 19:00u
	Terugkomst: Zondagavond 8 mei 2016 om 19:00u
Locatie:
Viersterrenhotel Cavalieri Art Hotel, St. Julian’s, Malta
Programma: •	Gegidste rondleiding in Valletta;
• Bezoek aan de Maltese balie;
•	Verplaatsing met de boot naar het eiland Gozo;
• Jeepsafari op het eiland Gozo (optioneel);
•	Daguitstap ‘Island hopping’ op een Gulet (houten Turkse boot)
		 met à volonté eten en drinken (optioneel);
•	Rondleiding in Mdina bij zonsondergang;
•	Tot rust komen dankzij de saunafaciliteiten, het binnen-en
		 buitenzwembad van het viersterrenhotel;
•	Genieten van de culinaire hoogstandjes van Malta…
10 redenen om mee te gaan:
1. 	Verblijf in het viersterrenhotel aan de baai St. Julian’s.
2.	Het Unesco-werelderfgoed;
3.	Cisk Lager (voor bierliefhebbers);
4.	De prachtige haven van de hoofdstad Valletta die vanaf elk punt in de
stad zichtbaar is, dankzij het unieke strategische stratenplan;
5.	De baai Blue Lagoon, waarvan de naam verwijst naar het prachtige
blauw dat ontstaat door reflectie van het licht op de zandbodem in het
kristalheldere water;
6.	Het fantastische gezelschap van confraters;
7. Wandel door de straatjes van Valletta en waan u in
	King’s Landing, bekend van de serie “Game of Thrones”;
8.	De culinaire hoogtepunten die de exquise Maltese keuken u biedt;
9.	Something cultural, something new, a lot of nature and much more blue;
10.	Om het met een pleonasme te zeggen: omdat u een welverdiende
vakantie verdient!
Aantal beschikbare plaatsen: 40
Basisprijs excl. optiemogelijkheden:
Leden: 660 € ; Leden-stagiairs: 650 € ; niet-leden: 690 €
Inschrijven via: www.vlaamspleitgenootschap.be
Deadline voor inschrijving: 15 januari 2016.
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uitgelezen

Pim Vanwalleghem

Wenn Bücher Recht haben
Pim Vanwalleghem, magistraat bij het
parket-generaal van Brussel, was onlangs in Sankt-Gallen voor een jaarlijks
congres rond een internationaal rechtsthema. Hij maakte van de gelegenheid
gebruik om in het befaamde klooster
van Sankt-Gallen een bezoek te
brengen aan een tentoonstelling over
Middeleeuwse Rechtshandschriften.
Lees hier zijn enthousiast verslag.
Sankt-Gallen. De naam van deze universiteitsstad in de Ostschweiz kreeg
onlangs een wat kleffe bijsmaak, toen
die door Godfried Danneels gelinkt
werd aan een kerkelijk maffiagroepje
opgericht om te wegen op de pausverkiezingen. Dit openbaarde de kardinaal
bij het verschijnen van zijn biografie. Al
vormde dit gezellig stadje dit jaar toch
vooral het decor voor de Zwitserse
Juristendag, een jaarlijks georganiseerd
tweedaags congres rond een internationaal rechtsthema. Sprekers houden
er referaten in hun eigen taal, uiteraard
meestal het Duits. Vertaling wordt niet
voorzien, iedere Zwitserse jurist begrijpt de andere taal, of doet minstens
goed alsof. Plaats van het gebeuren was
de Kantonratssaal, op een boogscheut
van de Gallusplatz. Waar de Ierse monnik Gallus (7e eeuw), door ziekte niet
P/08

meer in staat zijn leermeester Columbanus te volgen, achterbleef en dicht bij
de Bodensee een nederzetting stichtte
die later uitgroeide tot het befaamde
klooster van Sankt-Gallen, Unesco
werelderfgoed en voorzien van een van
de mooiste barokke bibliotheken van
Europa. Nog belangrijker is wat je bij
een bezoek aan deze bibliotheek niet
te zien krijgt, en dat zijn de honderden
middeleeuwse manuscripten. Om deze
handschriften toch niet helemaal aan de
publieke interesse te onttrekken, vindt
er jaarlijks een kleinschalige tentoonstelling plaats. Dit jaar over de Middeleeuwse Rechtshandschriften. En dat is
uitzonderlijk, want voor de eerste keer
moet je al teruggaan tot 1944 en ook
toen werd de Zwitserse Juristendag in
Sankt-Gallen gehouden. Uitzonderlijk,
maar niet onbegrijpelijk. Want deze
handschriften werden meestal niet verlucht of versierd, in tegenstelling tot de
luxueuze muziekhandschriften, literaire
handschriften of bijbelcodexen.
De opkomst van de juristenklasse
Slechts zelden zijn rechtshandschriften
het werk van monniken uit de abdij
zelf en dit niettegenstaande vele abten
kerkrecht studeerden. Daarbij hield

men ook toen al niet van juristen. Het
spook van Bernardus van Clairvaux
(1090-1153) zal de hele Middeleeuwen
lang rondwaren. In een van zijn sermoenen over het Hooglied viel hij uit naar
zij die “scire volunt, ut scientiam suam
vendant, verbi causa, pro pecunia, pro
honoris.” Bedoeld werden zij die kennis
vergaarden, niet om zichzelf of anderen
geestelijk te verrijken, maar enkel uit
eerzucht en hebzucht.
De juristenklasse ontstond met de opkomst van de rechtswetenschap die aan
de eerste universiteiten (Bologna 12e
eeuw) gedoceerd werd, vaak volgens
de scholastieke methode, waarbij oplossingen gezocht werden voor inhoudelijke tegenstelling in teksten. Illustratie
hiervan zijn de glossen (commentaren
in de kantlijn) in een vroege versie van
het Decretum Gratiani (1146), initieel
opgesteld als een privaat leerboek,
maar door de veelvuldige studie ervan
aan de universiteiten uitgegroeid tot het
oudste boek van het canonieke recht.
De meeste uitgestalde handschriften
handelen over kerkelijk recht. Dat komt
omdat de kerkelijke jurisdictie zich
werkelijk over alle maatschappelijke
domeinen uitstrekte. Van misdrijven
door clerici en studenten, over het

familierecht (huwelijk, testamenten,…),
tot het economisch recht (bv. het
verbod op rente en de bepaling van de
vrije dagen) en het administratief recht
(de kerkelijke organisatie). Kortom,
het ius commune was de uitzondering,
versterkt ook door een sinds het einde
van de Karolingische tijd afbrokkelend
staatsgezag.
Boete of straf?
De tentoongestelde boete- en biechtboeken bewijzen deze invloed van
het kerkelijk recht. Een van de oudste
boeteboeken is de kloosterregel van
de hiervoor vermelde Columbanus die
als straf slagen per 6, 12 of 50 voorziet
voor overtredingen door monniken.
Later wordt het vasten de eigenlijke
boetedoening, waarbij omrekeningstabellen noodzakelijk waren wanneer de
boetetijd de overblijvende levensduur
overtrof. Alternatieven waren geldboetes of harde lijfstraffen. Hetzelfde principe ligt aan de basis van de aflaten, die in
ruil voor gebeden of geld door pausen
of bisschoppen uitgereikt werden.
Boete of straf ? De woorden poena,
pénitence, peine en droit pénal maken
de verstrengeling tussen beide takken
duidelijk. Wenn Bücher Recht haben. Of
boeken nog steeds gelijk hebben, durf
ik te betwijfelen. Het derde deel van de
handschriftencatalogus (Cod. Sang. 670749) vormde de aanleiding voor deze
tentoonstelling.
Maar eerlijk, deze handschriften zijn
eigenlijk, net als de muziekhandschriften,
het best te bewonderen op het scherm
en dit volledig gratis. (www.cesg.unifr.ch).
Pim Vanwalleghem*
Magistraat bij het parket-generaal van
het hof van beroep te Brussel.
Hij schrijft die bijdrage uiteraard enkel in eigen naam.

*
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Opinie

Lieven Lenaerts

Verwacht een magistraat beleefdheid
van een advocaat?
De voorzitter van het Vlaams Pleitgenootschap vroeg me om over deze wat
ongewone vraag een artikel te schrijven
voor dit blad.
Het antwoord is: Beleefdheid? Jazeker!
De vraag verbergt een vrees dat het
niet zo goed gesteld is met een correcte verhouding tussen balie en magistratuur, in het gerechtsgebouw, in de
zittingszaal en in persoonlijke contacten.
Ik deel die vrees niet.
Alvorens over te stappen naar de magistratuur, ben ik zelf 33 jaar advocaat
geweest, weliswaar niet aan de Brusselse balie. Ik heb opperbeste herinneringen aan die periode.
Bij het begin van mijn carrière was de
balie kleiner en waren de contacten
gemoedelijker, zij het dat de advocatuur
een kleine en daardoor meer gesloten
kring was, waarin men als jonge advocaat moest proberen binnen te dringen.
Met de rechters was het evenzo, er
heerste een sfeer van ‘ons kent ons’,
met alle voor- maar ook nadelen van
dien, zoals b.v. het corporatisme. Het is
goed dat dit geëvolueerd is.
Als advocaat heb ik steeds getracht een
‘amicus curiae’ te zijn. Maar een vriend
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is geen mouwveger; als advocaat moet
men de dingen durven zeggen zoals ze
zijn, ook tegen de stroom in. ‘Durven’
betekent dat men niet bevreesd moet
zijn om vragen te stellen, à la limite ook
over de rechtsregel. Die vragen behoeden justitie voor een wereldvreemd
recht. Om als amicus curiae geapprecieerd te worden, stelt men geen vragen
om de vraag, zoals men ook geen proceduretechnieken gebruikt om de techniek. Het is op dat scherp van de snee
dat men steeds moet afwegen. Het
belang van de cliënt is het uitgangspunt,
maar de geloofwaardigheid tegenover
de magistraat is een geweldige bonus
voor het belang van de cliënt.
Moet een advocaat daarbij ‘beleefd’ zijn?
Jazeker!

is binnen justitie. Want de paradox is
dat ons uitgangspunt ook vertrekt van
conventies en regels, maar dat de realiteit ons telkens dwingt om deze af te
wegen tegenover individuele en collectieve (zij)sprongen en maatschappelijke
evoluties, die niet eenduidig zijn. Indien
we justitie willen beleven, dan moeten
balie en magistratuur met beide voeten
binnen dit spanningsveld durven staan.
De balie doet dit vanuit het individueel
belang, de magistratuur zal oog hebben
voor het algemeen belang en moet
daarbij de democratie koesteren. Op
dat snijvlak zijn we bondgenoten met
elk een eigen opdracht. Maar dit kan
niet zonder wederzijds respect, ook
voor ieders eigen taak en verantwoordelijkheid.

Ik zou dat begrip ietwat anders willen
invullen dan in mijn middelbare schooltijd gebruikelijk was. Beleefdheid had
toen te maken met vaste niet in vraag
te stellen conventies en met het volgen
van regeltjes. ‘Beleefd’ is voor mij eerder
het voltooid deelwoord van ‘beleven’
.(zij het dat dit bij leven en welzijn nooit
‘voltooid’ is).

Dat respect wordt uitgedrukt in goede
afspraken. Deze liggen gedeeltelijk vast
in het Gerechtelijk Wetboek en in de
deontologie.

Beleefdheid is dan ook meer een
grondhouding, die voor mij sterk nodig

Mijns inziens moet de magistraat niet
zelf de deontologie van de advocaat
doen naleven; dit hoort aan de Stafhouder. Toch gebeurt het nog regelmatig
dat advocaten op dat punt hun vuile
was bij de rechter willen deponeren.
Anders is het met de regels van het
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Gerechtelijk Wetboek, die wel door de
rechter moeten afgedwongen worden.
Deze zijn deels organisatorisch, deels
waarborgen voor een eerlijk proces,
waarbij de rechten van verdediging
primordiaal zijn. De laatste decennia
werd aan deze regels meermaals
gesleuteld. Het is goed dat men de
organisatie van de rechtbanken en de
vlotte werking van justitie aanpast aan
de huidige noden. De laatste maanden
gebeurt dit helaas teveel vanuit het
oogpunt van besparingen. Het arbeids
hof Brussel heeft dit jaar de Voorzitter
van de Vlaamse Balies uitgenodigd om
de mercuriale uit te spreken en daarbij
werd terecht de vinger op de wonde
gelegd hoe door een besparingslogica
een professionele uitbouw van justitie
gehypothekeerd dreigt te worden. Het
is goed dat de balie als beroepsgroep
op dit punt erg alert blijft. Ik hoop dat
de individuele advocaat zich in deze
waakzaamheid inschrijft.
Binnen deze regels en beperkingen kan
iedere rechtsinstantie zo goed mogelijk
maatregelen nemen om een moderne
justitie vorm te geven. Een belangrijk
aandachtspunt daarbij is het vermijden
van wachttijden, zowel voor de rechtszoekende als voor de advocaat. Als

tegenprestatie mag verwacht worden
dat de advocaat op tijd komt, op tijd
conclusies en stukken neerlegt en zijn/
haar zaken ernstig voorbereidt, zodat
overbodige uitstellen of heropeningen
der debatten vermeden worden. De
balie mag van haar kant van de rechter
hetzelfde verwachten.
Dit zijn regels van goed fatsoen, die gewoon horen bij het wederzijds respect
dat we voor elkaar moeten hebben.
Dat goed fatsoen is niet altijd in strikte
regels te vatten en het is dan ook veel
meer dan alles netjes volgens de klok
doen. Het heeft te maken met wat men
in het Frans omschrijft als ‘savoir vivre’.
Zonder dat is een beleefde justitie niet
mogelijk.
Op dat punt zie ik met lede ogen aan
dat er soms ook misbruik gemaakt
wordt van regels. Het is al te gemakkelijk om alle regels van het Gerechtelijk
Wetboek af te lopen en ze zonder
reden in te roepen. Het wrakingscircus
is daarvan een triest voorbeeld. Bij
een vraag tot herroeping van gewijsde vereist het Gerechtelijk Wetboek
handtekeningen van 3 advocaten;
onlangs vertelde men op mijn zitting
dat dergelijke handtekeningen door

advocaten verkocht worden zonder dat
ze het verzoek hebben gelezen. Zulke
commercie staat haaks op de zorg voor
een eerlijk proces en ze vloekt met hoe
ik beleefdheid heb beschreven. Dergelijke commercialisering, die voortvloeit uit
het feit dat advocaten van beoefenaars
van een vrij beroep geëvolueerd zijn
naar ondernemers, is voor mij een bedreiging. Hetzelfde geldt voor klantenwinning via PR langs media-optredens,
vol/vuilschrijverij in blogs, eenzijdige
betweterij wanneer men een proces
verliest… Hoopvol dan weer is dat de
organen van de balie dit blijken in te
zien en meer dan vroeger toezien.
Het is met respectvolle verhoudingen
zoals met deontologie, eerlijke handels
praktijken, goede trouw… het is niet in
een vaste regel te vatten; het komt neer
op goede smaak. In mijn zittingen merk
ik dat deze voor het grootste deel
aanwezig is. Laten we dat houden.
Beleefdheid vraagt echter een tandje
meer, omdat beleven met engagement
te maken heeft. De rechtszoekende
mag en moet dit van ons kunnen verwachten. Voorzeker, jazeker.
Lieven Lenaerts*
Arbeidshof Brussel
Hij schrijft die bijdrage uiteraard enkel in eigen naam

*
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activiteitenKalender

Recyclagemiddagen & culturele activiteiten
januari en februari
§

Permanente Vorming
1

Naar jaarlijkse gewoonte biedt het VPG
een reeks interessante recyclagemiddagen (permanente vorming) aan, die
plaatsvinden op dinsdag 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;
• 50 EUR voor niet-leden.
Ingeschreven op de lijst van stagiairs op
2 september 2013 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.
Inschrijvingen dienen te gebeuren 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 500 EUR voor niet-leden kost. Het
abonnement kan door meerdere personen van eenzelfde categorie binnen
eenzelfde advocatenkantoor worden
gebruikt. Een abonnement voor nietleden kan uiteraard eveneens worden
gebruikt door leden. Een abonnement
voor leden kan ten slotte ook gebruikt
worden door stagiairs-leden.
Abonnementen kunnen besteld worden
via de online module op onze website
www.vlaamspleitgenootschap.be.
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Het aanwezigheidsattest in het kader van
de permanente vorming wordt enkel
meegegeven in geval van aanwezigheid
en op naam van de aanwezige persoon.
Recyclage 7
Dinsdag 05/01/2016
Tim Vermeir
‘Inleiding tot het energierecht’
Recyclage 8
Dinsdag 19/01/2016
Bart Verdickt
‘De burgerlijke maatschap en de planning
van onroerend goed’
Recyclage 9
Dinsdag 02/02/2016
Sanne Jansen
‘Actuele ontwikkelingen inzake de (niet-)
nakoming van contracten’
Recyclage 10
Dinsdag16/02/2016
Louis Puts
‘Bestrijding van namaak en piraterij’
Cultuur
06/01/2016
Dansvoorstelling
Vortex Temporum - Rosas & Ictus
Kaaitheater, Sainctelettesquare 20,
1000 Brussel
Choreografie:
Anne Teresa De Keersmaeker
Muziek: Gérard Grisey
In Vortex Temporum confronteert
Anne Teresa De Keersmaeker de
polyfonie van Gérard Grisey’s gelijknamige meesterwerk met een gedanst

N?
LID WORDE

De lidgelden van het VPG
zijn de volgende*:

• 30 EUR voor stagiairs*
• 70 EUR voor advocaten met tot
15 jaar balie-ervaring**
• 80 EUR voor advocaten met meer
dan 15 jaar balie-ervaring***
• 95 EUR voor ereleden.
* Ingeschreven op de lijst van stagiairs sinds
2 september 2013 of later.
** Advocaat sinds 1 september 2001 of later.
*** Advocaat sinds 31 augustus 2001 of vroeger.
Indien de advocaat of de advocaat-stagiair zijn
inschrijving op het tableau dan wel de lijst van
stagiairs heeft laten schorsen, dan worden voormelde datums dienovereenkomstig vervroegd.

U kunt lid worden van het VPG via
de online module op onze website
www.vlaamspleitgenootschap.be.
Meer informatie vindt u eveneens
op onze website.

contrapunt voor zeven dansers. Hoe
ziet meerstemmigheid eruit als je die
danst? De Keersmaeker besloot klank
en beweging innig te verstrengelen. Elke
danser is gekoppeld aan één van de
zeven muzikanten, en kleurt zijn dans
met bewegingspatronen die eigen zijn
aan elk instrument. Zowel dansers als
muzikanten verplaatsen zich doorheen
de ruimte volgens een draaikolk van
cirkels. ‘Tijd kan je lineair maar ook cyclisch
denken. Dat wat wij ‘nu’ noemen is een
permanent balanceren tussen herinnering
en voorgevoel, een terug en vooruit neigen
tussen het restbeeld van het verleden en
een verlangen naar de toekomst.’

Doordenkertje

Schrijversblok
Dinsdag 1 december 2015, 21u15,
kantoor te Brussel.
Terwijl hij op normale dagen vlotjes
pagina’s aan conclusies kan neerpennen
over godbetert de zakenrechtelijke
aspecten van de gemeenschappelijke
tuinhaag, wil het hem vandaag maar niet
lukken. Uren zit hij al naar het scherm
van zijn computer te staren. Veel meer
dan de namen van de procespartijen
en het rolnummer van de zaak, heeft
dat echter nog niet opgeleverd.
Schrijversblok noemen ze dat. Ook
wel bekend als de angst voor de witte
bladzijde. Rachmaninov leed eraan.
Adele heeft ermee af te rekenen. En
onze held in dit verhaal heeft er vandaag dus ook mee te maken.
Een kleine maand geleden werd hij gecontacteerd door zijn cliënt. U kent het
type wel. Een zelfstandige meubelmaker
wiens creatieve talent omgekeerd evenredig ontwikkeld is met het vermogen
zijn administratie ordentelijk te beheren
en daarom gedagvaard was om het te
komen uitleggen in een zaak van onbetwiste facturen. De zaak dreigde de
volgende ochtend om negen uur met
korte debatten behandeld te worden.
Voor de Rechtbank van Koophandel
van Gent. Afdeling Veurne.
Na veel trekken en sleuren was onze
held er dan toch in geslaagd zijn achtbare tegenstrever zo ver te krijgen in
te stemmen met een uitstel op één
maand. Ruimschoots de tijd om de
stukken te bekijken en een korte conclusie op te stellen, toch?

Helaas bleek één maand eigenlijk veel
sneller voorbij te gaan dan gedacht - zo
gaat dat in ons jachtige beroep - waardoor hij op de vooravond van de inleidingszitting nog steeds even ver stond
als begin november. Nergens dus.
Verschillende scenario’s spelen door
zijn hoofd.
Zou hij zijn waardigheid overboord
gooien en de confrater opbellen om
nog maar eens te smeken om een uitstel? Hij neemt de hoorn van de haak,
draait het nummer en hoort de lijn
enkele malen overgaan. “Advocatenkantoor…” Maar nog voordat de lieftallige
receptioniste haar zin heeft kunnen
uitspreken, haakt hij alweer in.
Dan maar even iets anders doen in
de hoop dat de inspiratie wel vanzelf
komt? Timesheets worden aangevuld,
boeken terug naar het juiste rek in de
bibliotheek gebracht en dossiers worden geklasseerd dat het een lieve lust is.
Een uur later zit hij weer achter zijn
computerscherm. En… “het” komt nog
steeds niet. Wat valt er nu ook in godsnaam te zeggen over een onbetwiste
factuur? Ging Potpourri I voor dit soort
zaken trouwens geen buitengerechtelijke procedure invoeren?
Ten einde raad besluit hij om dan toch
nog maar eens de stukken van het
dossier één voor één te overlopen. Hij
merkt plots dat het ondernemingsnummer op de facturen niet overeenstemt
met dat op de dagvaarding. Een klein
telefoontje naar de cliënt leert dat er

twee ondernemingen zijn met bijna
identiek dezelfde naam en dat de
onderneming die de bestelling geplaatst
had, ondertussen failliet is verklaard.
“Was dat dan belangrijk om te weten,
meester?”
Vol nieuwe moed stort onze held zich
op zijn klavier. Roekeloos en tergend
beding tegen de verkeerde rechtspersoon! Ga maar achter in het rijtje bij
de andere chirografaire schuldeisers
aanschuiven!
Woensdag 2 december 2015, 6u30,
E40 even voorbij Ternat
De handsfree telefoonset van onze
held rinkelt. Hij herkent het nummer van zijn confrater. Dat hij zijn
conclusie gisterenavond laat nog per
e-mail toegezonden heeft gekregen.
Ja confrater, dat we zeker met onze
cliënten moeten bekijken of er geen
minnelijke regeling mogelijk is. Nee,
natuurlijk heeft hij er geen bezwaar
tegen om de zaak in dat opzicht met
één maand extra te laten uitstellen.
Onze held zorgt wel voor een vervanger ter zitting.
Hij is toch bijna in Veurne…
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JABkes verruimt haar horizonten

Verder werd een beter contact tot
stand gebracht met de Carrefour des
Stagiaires, onze Franstalige evenknie,
voor het organiseren van meer gemeen
schappelijke activiteiten dan louter de
Openingsreceptie en de Nacht van de
Stagiairs. Zo trokken beide verenigingen
op woensdag 16 december samen naar
de Kerstmarkt op het Sint-Katelijneplein
voor een gemeenschappelijke Kerstmarkt-afterwork.

Dieter Vanoutrive

Traditioneel verenigt JABkes de
Nederlandstalige advocaat-stagiairs
aan onze Brusselse balie, doch dit
werkingsjaar tracht ze haar horizonten te verruimen.
Dit voornemen resulteerde ten eerste
in een nauwere samenwerking met
het VPG voor het op poten zetten
van activiteiten die zowel de Brusselse
advocaten als advocaat-stagiairs interesseren en aanbelangen. Zo organiseerden beide verenigingen samen het
succesvolle diner stagemeester-stagiair,
een tennistoernooi voor advocaten,
magistraten en griffiers en een eerste
opleiding ‘Inleiding tot de jaarrekening’
in een reeks van meerdere opleidingen. Daarnaast trachten beide cultuurcomité ’s zo vaak als mogelijk de
krachten te bundelen en neemt het
VPG dit jaar JABkes mee op citytrip
naar het magische Malta.

Daarnaast nodigen we elkaar sedert
dit werkingsjaar steevast uit voor alle
activiteiten met als resultaat dat we
telkens per activiteit een ruime delegatie mogen verwelkomen en zelf een
ruime delegatie uitsturen.
Ten slotte zoekt JABkes dit werkingsjaar eveneens toenadering tot andere
verenigingen binnen de Brusselse
juridische sector zoals onder meer de
notarissen, gerechtsdeurwaarders en
bedrijfsjuristen. In die zin werd samen
met de Vereniging Nederlandstalige

Licentiaten en Masters Notariaat
(afgekort VLN) afdeling Brussel een
‘Notaris zkt. Advocaat’-afterwork georganiseerd in de Havana. Tijdens deze
afterwork kreeg elkeen de kans de
heersende clichés per beroepsgroep
aan de werkelijkheid te toetsen.
Kortom, opportuniteiten in overvloed
om naast het smeden van banden met
uw Nederlandstalige confrater-stagiair
tevens kennis te maken met de andere juristen die onze hoofdstad rijk is.
Om op de hoogte te blijven van alle
activiteiten kan u zich inschrijven op
onze mailinglist door een mailtje te
sturen naar info@jabkes.be, onze
JABkes groep op Facebook ‘liken’ of
een kijkje nemen op onze website
www.jabkes.be.
Graag tot op één van onze activiteiten,
Dieter Vanoutrive
Voorzitter 2015-2016

Verbroederen met de Carrefour des Stagiaires
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Uit voorzorg…
nu denken
aan later

Marleen, 42 jaar, verdient als vennoot in een middelgroot kantoor 45.000 €
(basis: netto belastbaar beroepsinkomen 2012).
Hoeveel kan zij maximaal veiligstellen voor een gewoon
VAPZ contract: 3.027,09 €*
Wat ontvangt Marleen op het einde van de overeenkomst op 65 jaar**
Bruto ouderdomskapitaal
	Indicatief winstaandeel (1%)
Totaal op 65 jaar
*

89.332,82 €
11.791,96 €
101.124,78 €

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

Jura, uw virtuele juridische bibliotheek

Reus houdt van
‘Les petits Belges’.

Jura neemt verwijzingen op naar alle rechtspraak en rechtsleer
in België.

15-0262-3

Jura mag dan een immens grote juridische bibliotheek zijn, alleen als Belgische juristen
er zich thuis voelen is onze missie geslaagd. Daarom nemen we in Jura verwijzingen
op naar alle rechtspraak en rechtsleer van in België verschenen boeken en tijdschriften.
Ook als we daarvoor moeten verwijzen naar publicaties van andere spelers. Zelfs een
reus moet zijn eigen beperkingen kennen.

Meer weten over Jura? Kijk op  www.wolterskluwer.be/jura/nl
jura@wolterskluwer.be  0800 95 177

