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Potpourri III: wijzigingen m.b.t. de internering
Auteur: H. Heimans
De wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake justitie, is de derde van een
reeks Potpourri-wetten. In deze uitgave worden de correcties op de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering en aanpassingen op het vlak van interneringsbeleid systematisch besproken, waarbij aan de hand
van de voorbereidende werken een eerste, nuttige duiding geboden wordt. Bovendien bevat deze publicatie
een voorwoord van minister van Justitie Koen Geens. Deze uitgave vormt dan ook een overzichtelijk en
bruikbaar instrument voor alle practici die in hun dagelijkse werkzaamheden geconfronteerd worden met
de in Potpourri III doorgevoerde wijzigingen inzake de internering.
Bestelcode: BP/NWPV-BI16059  Jaar: 2016  Omvang: 528 pagina’s  ISBN: 9789046584859
Eenmalige aankoop: € 153,76 incl. btw (€ 145,06 excl.btw)  Abonnement: € 118,27 incl. btw (€ 111,58 excl.btw)
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Familiale misdrijven
Auteur: G. Marlier
In dit boek gaat de auteur in op de strafbaarheid en aanpak van delictstypisch gedrag gesteld door familieleden. Het boek omvat 4 delen: de strafbaarstellingen, de straffeloosheid, de specifieke (straf)procedurele
mogelijkheden en de doorbreking van het beroepsgeheim. ‘Familiale misdrijven’ is diepgaand onderbouwd
met stukken uit de parlementaire voorbereiding, oudere en recente rechtspraak en relevante bijdragen uit
de rechtsleer.
Bestelcode: BP/R_P-BI16091  Jaar: 2016  Omvang: +/- 372 pagina’s  ISBN: 9789046590942
Eenmalige aankoop: € 118,48 incl. btw (€ 111,77 excl.btw)  Abonnement: € 91,14 incl. btw (€ 85,98 excl.btw)
 shop.wolterskluwer.be/R_P-BI16091
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Praktische gids bemiddeling. Met modellen

16-0052-140

Auteur: W. Meuwissen
Dit boek beschrijft iedere stap in het conflictbemiddelingstraject op theoretisch en praktisch diepgaande
wijze. De auteur bespreekt hoe de conflictpartijen vanuit de impasse naar de bemiddelingstafel raken door de
bemiddelingsbelofte, het bemiddelingsbeding en het bemiddelingsvoorstel. De onderhandelingstechnische,
juridische en praktische aspecten van het bemiddelingsprotocol en het bemiddelingsakkoord worden grondig
bestudeerd aan de hand van de klassieke verbintenisrechtelijke analyse. Ook wat na de conflictbemiddeling
gebeurt, komt uitgebreid aan bod, zoals de homologatie van het bemiddelingsakkoord door de rechter of het
nemen van een akkoordvonnis. De auteur analyseert de conflictbemiddeling ook op internationaal niveau.
Het boek sluit af met de caleidoscoop aan conflictoplossingsmethodes die mettertijd van conflictbemiddeling zijn afgeleid.
Bestelcode: BP/PGBEM-BI16001  Jaar: 2016  Omvang: +/- 380 pagina’s
Eenmalige aankoop: € 123,64 incl. btw (€ 116,64 excl.btw)
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Woord van de Voorzitter Jonas Van Campenhout

Klaar voor de rollercoaster ride van 2017?
Ik wil hier ook de Openingsredenaar
2016-2017, mr. Vanessa Foncke bedanken. Indien we er op 18 november
in geslaagd zijn om het spanningsveld
tussen recht en rechtvaardigheid op
scherp te stellen met de tragedie van
Antigone als leidraad, dan is dat in de
eerste plaats te danken aan mr. Foncke.

Jonas Van Campenhout

Beste confrater,
De overgang van oud naar nieuw is traditioneel een moment om herinneringen op te halen, dankbaarheid te tonen
voor wat geweest is en frisse moed
voor de toekomst op te doen.
In dit nummer helpen we u alvast een
eindje op weg wat betreft het ophalen
van herinneringen en brengen verslag
uit over onze openingsactiviteiten van
18 november jl. waarmee we het
126ste werkingsjaar van het Vlaams Pleitgenootschap feestelijk hebben ingezet.
Of u nu aanwezig was op de Plechtige
Openingszitting of op het afsluitende
galabal, de foto’s in dit blad bewijzen
het: u was weer geweldig dit jaar!

Met betrekking tot de toekomst,
loont het de moeite om na te denken
over de hervorming van de stage die
langzaam maar zeker vorm begint te
krijgen. In dat opzicht nodig ik u uit de
bijdrage te lezen van mr. Stefan Pieters
die als bestuurder bij de OVB toeziet
op alles wat met de stage en de beroepsopleiding te maken heeft.
Tot slot vindt u ook onze vertrouwde rubrieken – onze kalender en het
Woord van de JABkes – opnieuw terug.
Het nieuwe jaar belooft heel wat voor
ons in petto te hebben. In de Verenigde Staten zullen de Republikeinen
vanaf 20 januari 2017 Washington
opnieuw domineren. Het valt af te
wachten hoe verschillend van zijn
voorgangers de nieuwe bewoner van
het Witte Huis zich zal opstellen in
trans-Atlantische en mondiale aangelegenheden. In Londen houdt de
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regering van Theresa May vast aan de
vooropgestelde timing om in maart
2017 de echtscheiding tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie
formeel op te starten. Het Italiaanse
No! tegen de regering-Renzi dreigt de
Eurozone en het Europees bankensysteem opnieuw in woelig vaarwater te
brengen. Bovendien staan bij de aangekondigde verkiezingen in Nederland,
Frankrijk en Duitsland de Eurosceptische partijen op winst.
Het hoeft geen verder betoog dat wij
ons als advocaten aan de balie van de
hoofdstad van Europa schrap zullen
moeten zetten voor een rollercoaster
ride door 2017. Laat ik dit voorwoord
daarom afsluiten met u een goede
gezondheid en een gelukkig privéleven
te wensen voor het nieuwe jaar. Beide
zijn immers onontbeerlijke steunpilaren bij de ontwikkeling van een
succesvol professioneel leven.
En laten we daarbij niet vergeten dat
een ritje op een rollercoaster ook wel
spannend kan zijn.

Jonas Van Campenhout
Voorzitter 2016-2017

Ereleden 2016-2017
Ackaert John-John, Baeté Axel, Blanpain Bruno, Boydens Edgar,
Cailliau Harry, Callens Peter, De Bandt Jean-Pierre, De Becker André,
De Beir Theo, De Wulf Lievin, Declercq Philippe, Fierens Jean-Pierre,
Geinger Huguette, Gooris August, Judo Frank, Keuleneer Fernand,
Lindemans Dirk, Panis Luc, Raes Stefaan, Smout Marc, Tallon Alex,
Theeuwes Bertold,Van Alsenoy Karel,Van den hole Leo,
Van der Schueren Frank,Van Eecke Hugo,Van Ham Hans,
Van Santvoort Mario,Vandenberghe Hugo,Vercraeye Kathleen,
Vermeir Tim
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Vanessa Foncke

“Klant is koning:
elke burger zijn wet?”
Plechtige Openingszitting naar aanleiding
van het 126ste werkingsjaar

Op vrijdag 18 november vond de
Plechtige Openingszitting naar aanleiding van het 126ste werkingsjaar van
het VPG plaats. Mr.Vanessa Foncke
sprak haar rede uit, getiteld “Klant is
koning: elke burger zijn wet?”. Hieronder vindt u een samenvatting.
Het debat over recht en rechtvaardigheid woedt al eeuwen. M.i. verdient het
wel de vraag op te werpen wat een
rechtvaardig recht is en of, dan wel hoe,
daarnaar moet worden gestreefd in
een maatschappij die steeds individualistischer wordt. Uiteraard wil ik daarbij
niet op voorhand poneren u ook het
volledige antwoord te zullen en kunnen
voorschotelen. Wetgeving op maat manifesteert zich in verschillende verschijningsvormen. Om wat systematiek in de
bespreking van een aantal voorbeelden
te brengen, heb ik die in drie ruimere
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categorieën ondergebracht, met name
(i) wetgeving op maat van de specifieke
feiten van het geval, (ii) wetgeving op
maat van specifieke gebeurtenissen en
(iii) wetgeving op maat van specifieke
bevolkings- of belangengroepen.

rechtbanken maximaal de mogelijkheid
wordt geboden om met de specifieke
omstandigheden van het voorliggende
geval rekening te houden. Men denke
aan noties zoals billijkheid, redelijke
termijn, zonder wettige reden.

Op maat van de specifieke
feiten van het geval
De eerste categorie “wetgeving op
maat van de specifieke feiten van het
geval” betreft wetgeving die ruimte
creëert voor de rechtbanken om bij de
toepassing daarvan in zoverre mogelijk
rekening te kunnen houden met de
specifieke feiten van een welbepaalde
casus (en dus in se om tot rechtspraak
op maat te kunnen komen).

Nochtans mag men het kind niet met
het badwater weggooien. Dergelijke
open normen in wetgeving die toelaten om rekening te houden met de
specifieke feiten van een geval zijn soms
noodzakelijk om enige flexibiliteit in te
bouwen wanneer niet alle mogelijke
hypotheses op voorhand kunnen worden geanticipeerd (d.w.z. na gedegen
onderzoek en reflectie). Dit mag echter
geen voorwendsel worden voor redactionele luiheid van de wetgever die
aldus zijn eigen verantwoordelijkheden
en bevoegdheden naar de rechterlijke
macht doorschuift.

Vandaag vinden we tal van voorbeelden in de Belgische wetgeving waarbij
aan de hand van open normen aan

Vanessa Foncke tijdens de Plechtige Openingszitting naar aanleiding van het 126ste werkingsjaar op vrijdag 18 november 2016

Op maat van specifieke (ontvlammende) gebeurtenissen
In een tweede categorie van wetgeving op maat situeer ik wetgeving
(of veeleer, oprispingen tot wetgeving)
n.a.v. specifieke, vooral mediagenieke,
gebeurtenissen. Ik moet u wellicht niet
toelichten dat ik bij het schrijven van
mijn rede deze zomer geen gebrek
aan inspiratie had voor het vinden van
voorbeelden van steekvlampolitiek.
Eén van de voorstellen was het voorstel van staatssecretaris Francken om
boetes op te leggen aan illegalen en/of
advocaten die procedures zouden misbruiken om een uitwijzing te verhinderen. De aanleiding was de aanslag op
het politiekantoor in Charleroi door
de Algerijn Khaled B. – die al meerdere bevelen om het grondgebied
te verlaten, had genegeerd. Dit feit

betrof nochtans eerst en vooral (zo
niet uitsluitend) een kwestie van het
effectief uitvoeren van een bevel om
het grondgebied te verlaten en niet
van zgn. proceduremisbruik bij uitwijzing. Dit toont één van de fundamentele pijnpunten van steekvlampolitiek
aan: er bestaat relevante wetgeving die
door de bevoegde rechtbanken of administraties wordt toegepast, maar die
in de praktijk niet wordt ten uitvoer
gelegd en dus dode letter blijft, maar
wat dan zou moeten worden opgelost
met nieuwe wetgeving.
Nog afgezien van de werking en het
nut in de praktijk, is dergelijke steekvlamwetgeving in elk geval hoogst schadelijk voor de geloofwaardigheid van
de wetgever en dus voor het draagvlak
waarop dergelijke, en bij uitbreiding alle
andere, wetgeving kan steunen.

Op maat van specifieke bevolkings- / belangengroepen
In een derde, en laatste, categorie
wetgeving op maat wens ik een aantal
voorbeelden onder te brengen van
wetgeving, enerzijds, ter bescherming
van zgn. zwakkere partijen en, anderzijds, ten voordele van bepaalde belanghebbenden of belangengroepen.
Het staat buiten kijf dat in een moderne
democratie het recht niet alleen ten
dienste van elk burger moet staan,
maar in het bijzonder van hen die
bijkomende bescherming nodig hebben
en verdienen. Op wetgevend vlak lijkt
België daarin een voorbeeldige rol op
te nemen. Er kunnen wel vraagtekens
worden geplaatst bij het uitdeinen van
dergelijke wetgeving naar andere groepen, personen en situaties dan diegene
waarvoor zij bij opzet was voorzien.
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Twee voorbeelden om dit te illustreren.
Antidiscriminatiewetgeving raakt aan de
essentie van individuen en de maatschappij waarin zij samenleven en is,
logischerwijze, bijzonder gevoelig voor
steekvlamimpulsen. Bij elk gekleurd
voorval klinkt dan ook de roep naar
specifieke wetgeving om te vermijden
dat de aangeklaagde feiten zich nog
zouden herhalen. Ik poneer zeker niet
dat dit geen geldige aanklachten en
eisen zouden zijn. Ik stel mij wel de
vraag hoe het antwoord daarop best
wordt georganiseerd en of nieuwe of
aangepaste wetgeving daarbij steeds
het meest doeltreffende middel is. Men
kan zich weliswaar richten op bepaalde veruiterlijkingen van discriminatie,
racisme of negationisme, maar dat
verandert daarmee nog niet noodzakelijk de onderliggende gedachten. Enige
wetgevende initiatieven kunnen dus
minstens niet los worden gezien van
andere initiatieven die naar de wortels
van het probleem (of de perceptie
daarvan) gaan.

verdient. In diezelfde mate rijst de
vraag hoe die bescherming best wordt
georganiseerd en, meer in het bijzonder,
of dat steeds het best via meer en/of
specifiekere wetgeving verloopt.
Tot slot, mag ook de meer opportunistische tegenhanger, wetgeving op maat,
of beter ten voordele, van bepaalde
belanghebbenden of belangengroepen
niet uit het oog worden verloren. Het is
inderdaad naïef te veronderstellen dat
bij de Belgische wetgever niet aan enige
lobbying wordt gedaan. De vraag blijft
weliswaar waar en op welke basis de
grens moet worden getrokken.
Haalbaarheid en wenselijkheid
van wetgeving op maat
Het inherent repressieve karakter van
wetgeving was doorheen de geschiedenis voor bepaalde rechtsfilosofen
voldoende om aan te dringen op
bijzondere terughoudendheid bij de
aanneming ervan. Aan het andere eind
van het spectrum zijn er diegenen die
het repressieve karakter van wetgeving
niet alleen erkennen, maar zelfs in de
armen sluiten.

Een tweede voorbeeld kan in de consumentenwetgeving worden gevonden.
Gelet op de voortschrijdende mondialisering en digitalisering, is die wetgeving
vandaag wellicht belangrijker dan ooit
met het oog op de bescherming van
de “zwakkere” consument. De vraag
blijft wel of dit ook recente initiatieven
legitimeert waarbij typische beschermingsmechanismen uit het consumentenrecht naar een B2B context worden
uitgebreid.

De waarheid ligt waarschijnlijk ergens
in het midden. Vanuit die optiek zou ik
willen oproepen tot bedachtzaamheid
bij het aannemen van wetgeving; in het
bijzonder ook gelet op de omstandigheden waarin vandaag in België (i) wetgeving wordt aangenomen en (ii) door
de rechterlijke macht op de naleving
van die wetgeving wordt toegezien.

Uitdeinende wetgeving op maat ter
bescherming van zgn. zwakkere partijen
stelt dus opnieuw de vraag op scherp
wie precies de zwakkere partij is en in
welke mate die bescherming behoeft/

Wat de omstandigheden betreft waarin
het Belgische wetgevend proces zijn
beslag krijgt – en wat tot bedachtzaamheid zou moeten nopen – wens ik in
essentie twee aspecten nader te belich-
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ten, met name het wetgevend proces
op zich en de controle, zowel vooraf
als achteraf, op de Belgische (ontwerp)
wetgeving.
Van een echte parlementaire controle
van een wetsvoorstel of -ontwerp
voor de stemming daarvan kan in de
meeste gevallen geen gewag worden
gemaakt. De afdeling wetgeving van de
Raad van State oefent in haar adviezen een zekere controle vooraf uit op
voorstellen van wetgeving, maar dit
blijft beperkt tot een strikt juridische
controle.
Dan maar alles inzetten op de controle
achteraf van de wetgeving? Tot voor
enkele jaren bleef ook die controle beperkt tot een strikt juridische toetsing.
Een ruimere controle, die het strikt
juridische oversteeg, is er pas gekomen
met de oprichting van het Parlementair
Comité belast met de wetsevaluatie in
2011. Het is dus nog wat vroeg om de
concrete invulling en uitwerking daarvan te evalueren.
M.a.w., er is in België thans geen mechanisme voorhanden voor een systematische, periodieke evaluatie van de
Belgische wetgeving in de ruime zin die,
naast een legaliteitscontrole, ook in een
opportuniteitscontrole voorziet.
Eenzelfde bedachtzaamheid dringt
zich op vanuit het perspectief van de
rechterlijke macht die op de naleving
van de wetgeving dient toe te zien. Zoals
gezegd, kunnen effectieve wetten in de
praktijk immers niet los van hun (mogelijke) afdwinging worden gezien. De
vraag stelt zich echter of van de rechterlijke macht kan worden verwacht dat zij
toeziet op de naleving van een plethora
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aan specifieke wetten en regelgeving die
in functie van de specifieke voorliggende
feiten en de betrokken partijen op een
case-by-case basis zouden moeten worden toegepast. Is dit wenselijk en is dit in
de eerste plaats zelfs haalbaar?
Het is moeilijk te geloven dat in tijden
van budgettaire beperkingen en
beperkte(re) financiële middelen de
kostprijs van rechtspraak op basis van
wetgeving op maat (en dus van meer
individuele rechtspraak) kan worden
verantwoord. Daarenboven blijft het
gerechtelijk apparaat in essentie nog
steeds menselijk en dus vatbaar voor
falen en dwalen. Ook dit plaatst een
drang naar meer wetgeving op maat in
perspectief nu de foutenmarge enkel
groter lijkt te kunnen worden bij een
ruimere marge tot invulling van de
toepasselijke wetgeving.
De maatschappelijke impact
Tot slot rijst de vraag wat de maatschappelijke impact en kostprijs van
toenemende wetgeving op maat is.
Ten eerste, zijn alle burgers nog gelijk
voor de wet? Zelfs in die gevallen
waarin er geen effectieve schending van
het gelijkheids- of non-discriminatiebeginsel voorligt, kan een gepercipieerde
ongelijke behandeling van bepaalde
burgers of situaties nog steeds minstens
een schijn van willekeur wekken. Zulks
komt het vertrouwen van de burger in
justitie uiteraard niet ten goede.
Het probleem reikt echter verder wanneer die perceptie van ongelijke behandeling niet louter uit de toepassing
van de wet door de rechter volgt, maar
reeds in de toegepaste wettekst vervat
zit. Komen we uiteindelijk niet in een

vicieuze cirkel terecht waarbij een trend
tot individualisering van de maatschappij
leidt tot toenemende wetgeving op
maat die op haar beurt enkel leidt tot
verdere polarisering?

resultaten genereert en deregulering
het te bewandelen pad is. België blijkt
in de rankings alvast weg te zakken van
de top 20 in 2004 naar een 43ste plaats
in 2016.

Kunnen we besluiten dat ons Belgisch recht voor
rechtvaardigheid staat? En wat is rechtvaardigheid?
Ten tweede stelt zich de vraag of in
tijden van overregulering en overjuridisering de burger nog weet welke
rechten hij/zij heeft en hoe
die correct uit te oefenen.
Er kan inderdaad moeilijk van elke
burger worden verwacht dat hij/
zij zich op dagdagelijkse basis door
gemiddeld 275 pagina’s Belgisch
Staatsblad worstelt. Ook vanuit die
optiek dient de vraag naar bijkomende wetgeving ter bescherming of
ter behartiging van de belangen van
bepaalde groepen m.i. zorgvuldig te
worden afgewogen.
Ten derde en ten slotte rijst de vraag
naar de economische kostprijs van
meer wetgeving op maat.
In Europees continentale landen wordt
veelal geschermd met de noodzaak
aan rechtszekerheid en voorspelbaarheid van het recht met het oog op het
creëren van maximale competitiviteit
en investeringsvertrouwen.
Daartegenover staan de invloedrijke
“Doing Business Reports” van de
Wereldbank, die de zgn. flexibiliteit en
economische efficiëntie van het common law en de heilzame werking daarvan op de economie lauweren. Deze
tonen aan dat de meest uitgebreide
wet- en regelgeving de slechtste

Samengevat
Wanneer we alles samenbrengen en
overschouwen, kunnen we besluiten
dat ons Belgisch recht voor rechtvaardigheid staat? Moet dit in de eerste
plaats trouwens voor rechtvaardigheid
staan? En wat is rechtvaardigheid?
Het recht en de wetgeving is een
weerspiegeling van de maatschappij
waarin we leven en is dus noodzakelijkerwijze een evoluerend gegeven. Ik
bepleit dus zeker geen wetgevende
standstill, maar hoever moeten we
daarin gaan als het aankomt op de
individualisering van de maatschappij? Kunnen wij aanvaarden dat elke
burger, op basis van zijn/haar individuele geweten, als een klant van het
parlement zijn/haar eigen wet en
rechtvaardigheid gaat opeisen? Is er
bij zoveel individualisering überhaupt
nog sprake van recht?
Is het dan niet beter te streven naar
de strikte toepassing van geobjectiveerde normen die op een zo ruim
mogelijk maatschappelijk draagvlak
steunen zodat er rechtszekerheid en
voorspelbaarheid van de toepasselijke
spelregels voor alle burgers is? Is het
niet enkel in die omstandigheden dat
er sprake is van recht en derhalve van
rechtvaardigheid?
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The Egg rolde de rode loper uit voor
het Vlaams Pleitgenootschap
Voor her galadiner en het dansfeest
werd dit jaar uitgeweken naar een
site in Anderlecht waar vroeger een
filmproductiemaatschappij haar onderkomen had. Het thema ‘Hollywood’ lag
dus min of meer voor de hand.

de Soultrain op gang trok. Ondertussen
versierden de Gift Girls de danslustigen
met allerlei leuke attributen.

Na het stijlvolle diner draafden er
allerlei pittoreske figuren op en af
zoals Flying Willy, Miss Velvet en de
Golden Girls, om de gasten tot in de
late uurtjes te entertainen.
Wie dat wou kon zich helemaal laten
gaan in STUDIO 54 waar DJ Rakesh
P/08

wood alleen maar van kunnen dromen.
Hier zorgden de Golden Girls voor sfeer.
Wie bij een rustig muziekje op adem
wou komen of bijpraten kon dat in
The Speakeasy Lounge.
Cigar en roulette girls zorgden voor
de animatie en de paparazzi pin-up
was nooit ver weg.
Kortom... Wij vonden het een
geslaagde editie. U ook?

In THE OSCARS draaide DJ Luvwax vijf
uur lang deep house waar ze in Holly-

U vindt het uitgebreide fotoverslag op
onze website en onze facebookpagina.
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Vlaamse Pleiter en andere laureaten in de bloemen
Sofie Foets
Prijs van de Vlaamse Pleiter

De oud-voorzitters van het Vlaams Pleitgenootschap
reiken jaarlijkse de Prijs van de Vlaamse Pleiter uit, die
traditioneel wordt toegekend aan iemand die zich
bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in het behartigen
van de belangen van de Nederlandstalige rechtzoekenden en advocaten aan de Brusselse balie. Dit jaar zagen
de oud-voorzitters het evenwel ruimer, en ging de prijs
naar een dame die zich verdienstelijk heeft gemaakt in
het benaarstigen van een betere toekomst voor ons
allen, in het bijzonder in het Brusselse.
Sofie Foets is de bezielster en stichtster van de VZW
Toekomstatelier / Atelier de l’Avenir, een vereniging die
zich richt tot maatschappelijk kwetsbare kinderen, aan
wie zij de mogelijkheid bieden om inzicht te krijgen in
de diverse toekomstopportuniteiten die onze maatschappij biedt, en dit via aanvullend, motivatiegericht
en maatschappij-oriënterend zaterdagonderwijs
(www.toekomstatelierdelavenir.be).
Zeker vandaag, is het meer dan ooit belangrijk om te
investeren in de toekomst van Brusselse jongeren.
Mevrouw Foets draagt dit project met hart en ziel.
Het Vlaams Pleitgenootschap zet haar dan ook graag
in de bloemetjes voor haar tomeloos enthousiasme
en haar engagement.

Jolien Dewitte
Prijs van de Oud-Stafhouders
Eerste laureaat van de Pleitwedstrijd
Rustige houding – empathisch en ad rem – delicaat
– indringend – mooie dictie – aandacht voor jury

Clément Claesens
A. Dorffprijs
Tweede laureaat van de Pleitwedstrijd
Warme stem – goed ritme – een duidelijk verhaal
– zakelijk pleidooi – juridisch onderbouwd – goed,
eenvoudig, keurig en overtuigend pleidooi

Linde Declercq
A. Dorffprijs
Derde laureaat van de Pleitwedstrijd
Mooi taalgebruik – aangename mimiek – juiste
intonatie – duidelijk en gestructureerd – transparant
– beheerst

Kristof Lauwens
Prijs van de Raad van de Orde
Meest verdienstelijke stagiair
“Een uitzonderlijk engagement voor zijn medemens,
ook buiten en naast zijn stageverplichtingen”

Stichting Poelaert
Prijs van de Balie van Brussel
“Een niet-aflatende inzet voor de renovatie van het Justitiepaleis en het behoud van haar huidige bestemming”

Schenking door de Raad van de Orde aan
Advocaten Zonder Grenzen (www.asf.be)
Poverello (www.poverello.be)
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activiteitenKalender

Recyclagemiddagen & culturele activiteiten
§

§
Permanente
Vorming
1

1

12u00-14u00 – Auditorium van het
Ministerie van Justitie, Waterloolaan
115, 1000 Brussel – Prijs: 15 EUR
(stagiairs-leden); 25 EUR (leden);
50 EUR (niet-leden) – 2 juridische punten per opleiding werden toegekend
U kan zich inschrijven voor onderstaande activiteiten via onze website,
www.vlaamspleitgenootschap.be.
Programma
Dinsdag 13/12/2016
Kunst en recht
Prof. Dr. Bert Demarsin
Dinsdag 17/01/2017
Introductie tot de (nieuwe) pandwet
Mr. John-John Ackaert
Dinsdag 07/02/2017
Actualia strafrecht
Mr. Tom Bauwens
23/02/2017
Pleitwedstrijd
Het Vlaams Pleitgenootschap
organiseert op 23/02/2017 de
jaarlijkse pleitwedstrijd.
De deadline voor inschrijvingen is
27/01/2017. Het aantal plaatsen is
beperkt.
Meer informatie volgt per e-mail.

Culturele en Bourgondische
activiteiten
Donderdag 22/12/2016
Kerstconcert (Kinderkoor Opera
Vlaanderen)
Bozar
De magie van de kerstperiode komt
ten volle tot haar recht in dit unieke
kerstverhaal. U mag een combinatie
van papiertheater, Chinees schaduwspel en live tekenkunst verwachten,
vergezeld door meeslepende muziek
en de zuivere stemmen van het knapenkoor van Opera Vlaanderen.
De muziek is onder andere van Bartók,
Tchaikovsky, Moussorgski, Debussy,
Janáček en Prokofiev.
Zondag 15/01/2017
Visual Voices: cinema met de hele familie
Bozar
BOZAR, de Munt en CINEMATEK
slaan de handen in elkaar om een
reeks experimentele kortfilms te
tonen met live begeleiding. Muzikanten,
zangers of vertellers maken van de
filmvertoning een totaalervaring en
een pakkende belevenis. Visual Voices
biedt een alternatief voor de stortvloed aan beelden die kinderen elke
dag over zich heen krijgen. Bovendien kom je meer te weten over de
achtergrond van de films tijdens de
toelichting.
februari 2017
Madame Butterfly (Giacomo Puccini)
De Munt
“Als ik niet ontroerd word, als het
libretto mijn hart niet raakt, dan is het

Word lid van het Vlaams
Pleitgenootschap en geniet
van de vele ledenvoordelen.
Lidgelden voor het
gerechtelijk jaar 2016-2017:
• Advocaten-stagiairs: 35 EUR
• Advocaten met minder dan 15 jaar
balie-ervaring: 70 EUR
• Advocaten met meer dan 15 jaar
balie-ervaring: 80 EUR
• Ereleden: 95 EUR
U kan uw lidmaatschap aanvragen
of hernieuwen via onze website,
www.vlaamspleitgenootschap.be.

niets voor mij.” Puccini wist wat hij
zocht in een operalibretto... en dat het
verhaal van een fragiele Japanse ‘vlinder’
hem diep raakte, blijkt uit elke noot
van de partituur.
De jonge geisha Cio-Cio-San wacht
al jaren op de terugkeer van haar
Amerikaanse ‘echtgenoot’, de marineofficier Pinkerton. Wanneer ze eindelijk
de ware toedracht begrijpt, is haar lot
bezegeld en volgt ze het pad dat haar
erecode haar oplegt.
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Brandpunt

Stefan Pieters, Bestuurder OVB

Stefan Pieters

Hervorming van de
beroepsopleiding

Wie advocaat wil worden, dient
vandaag eerst een stageopleiding te
volgen, die o.m. een lessenpakket omvat en een aantal stageverplichtingen.
De stageopleiding zal fundamenteel
hervormd worden en zal uiteenvallen
in twee pijlers: de beroepsopleiding
en de stageopleiding.Vooraleer men
de stage zal mogen aanvatten, zal men
een afzonderlijke beroepsopleiding
dienen te volgen, die verschillende
maanden in beslag neemt. Na het
succesvol voltooien van de beroepsopleiding, volgt een hervormde stageopleiding. Stefan Pieters, bestuurder
bij de OVB, licht toe.

Deze oefening heeft geresulteerd
in de huidige reglementering die op
25.3.2009 in werking is getreden.

De beroepsopleiding heeft reeds een
lange weg afgelegd tot wat ze nu is.
Reeds vanaf de oprichting van de OVB
werd gestart met het hertekenen
van de stageopleiding, ondertussen
gemeenzaam de BUBA-opleiding
genoemd. De speciaal daartoe opgerichte commissie bracht de diverse
balies samen die tot dan toe hun eigen
invulling gaven aan de initiële vorming.
Er moest dus gezocht worden naar
common ground.

De huidige stageopleiding is evenwel
te theoretisch en wordt in te grote
groepen gedoceerd. Het praktisch aspect gaat verloren en een participatie
van de stagiair is nauwelijks vereist.
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Evaluatie
Reeds lange tijd gaan er stemmen op
om de beroepsopleiding te evalueren.
De bachelor-master-hervorming heeft
ervoor gezorgd dat de uitstroom van
studenten, na hun universitaire opleiding, zeer divers is. Er moet voor gezorgd worden dat wie de stage aanvat,
een afdoende niveau behaalt dat hem
of haar ertoe in staat moet stellen om
de uitdagingen van het beroep de baas
te kunnen.

De stageopleiding omvat vandaag amper 72 lesuren. Er is onvoldoende tijd
om de verplichte vakken uit te puren,
en de ontwikkeling van soft skills en
beroepsvaardigheden valt helemaal uit
de boot. De meerwaarde van keuze-

vakken is gering, gelet op de beperkte
tijdsbesteding.
Uniformiteit van de
stageopleiding?
In principe wordt de stageopleiding
vandaag op gelijkaardige wijze geregeld
aan de Nederlandstalige en Franstalige
balies.
Er zijn aan Nederlandstalige zijde
hier en daar verschillen tussen de
balies over de manier waarop een en
ander wordt toegepast in de praktijk,
doorgaans historisch gegroeid door
implementatie van het toen ‘nieuwe’
stagereglement in reeds bestaande
baliestructuren.
Verder valt het op dat bepaalde
mogelijkheden, meer, zoniet exclusief
worden aangegrepen door advocaten-stagiairs aan de Brusselse balie, dit
door de aanwezigheid van vele grote
en internationale kantoren. Onderbreking en schorsing van de stage is
een vaak gebruikte techniek om bv.
een bijkomende opleiding (al dan niet
in het buitenland) te volgen. Daar-

Brandpunt

bij moet men oog hebben voor de
specifieke omstandigheden die zich in
een bepaalde regio kunnen voordoen
en daaromtrent bepalingen op maat
voorzien.
Tot slot is er toch een verschil tussen
de aanpak binnen de OVB, en de aanpak van onze Franstalige tegenhanger,
avocats.be. Bepaalde accenten worden
onmiskenbaar anders gelegd, bijvoorbeeld wat betreft renumeratie. De
essentie van de stage is evenwel niet
afwijkend van deze die wij kennen.
De OVB en avocats.be hebben in de
voorbereiding van de hervorming van
de stageopleiding steeds zeer nauw
contact gehouden. Eenmaal deze
hervorming achter de rug is, hopen wij
de stageopleiding en beroepsopleiding
verder gelijk te schakelen.

oplossingen waren gekomen. Dat maakt
het natuurlijk allemaal wat makkelijker
om uiteindelijk de stap te zetten naar
derden, in onderhandelingen om de beoogde hervorming te concretiseren. De
toegang tot het beroep zal afhankelijk
worden gesteld van een beroepsopleiding en een stageopleiding.
Beroepsopleiding
OVB en avocats.be namen samen het
initiatief om de hervorming van de
beroepsopleiding verder uit te werken.
De algemene vergadering van de
OVB heeft geruime tijd geleden al
een debat gevoerd over de hervorming van de beroepsopleiding en
heeft daarbij als principieel standpunt
ingenomen dat de opleiding voor de
eedaflegging plaats moet vinden, en
dus voor stage.

Er moet voor gezorgd worden dat wie de stage
aanvat, een afdoende niveau behaalt dat hen ertoe
in staat moet stellen om de uitdagingen van het
beroep de baas te kunnen.

Hervorming van de stage
in twee pijlers
Er zijn heel wat vergaderingen gehouden in diverse samenstellingen aangaande de beoogde hervorming, zo onder
meer met mijn collega-bestuurders van
avocats.be, meester Van Gils en meester
Gothot.

Er zijn een aantal overlegmomenten
geweest met de decanen van de
Belgische universiteiten om na te gaan
op welke manier kan worden samengewerkt om een nieuwe beroepsopleiding tot stand te brengen en in te
vullen. Daartoe is er begin december
nog een overlegmoment gepland.

Wij stelden tot de eigen verbazing
vast dat zowel de OVB als avocats.be
onafhankelijk van elkaar tot dezelfde

Een wetswijziging bleek vereist om
de beroepsopleiding voor de stage
te kunnen laten plaatsvinden. Er werd

daarop logischerwijs contact gezocht
met de Minister van Justitie. Het is
ondertussen genoegzaam bekend
dat de Minister van Justitie bijzonder
ambitieus is. Maar hij is ook luisterbereid gebleken en heeft zich actief
geëngageerd mee na te denken over
hoe een nieuwe beroepsopleiding er
zou kunnen uitzien.
De Minister van Justitie liet op de
openingszitting van de kersverse balie
Limburg optekenen dat er misschien
moest nagedacht worden over een
zesde jaar universitaire opleiding.
Een laatste bekommernis is de kostprijs verbonden aan dergelijke beroepsopleiding, die niet gratis zal aangeboden worden. Ik druk u evenwel
op het hart dat alle betrokken partijen
de intentie hebben erop toe te zien
dat eenieder die de beroepsopleiding
wil volgen, hiertoe de mogelijkheid zal
hebben.
De gesprekken met de decanen en
de Minister van Justitie worden op
vandaag verder gezet. U zal op de
hoogte gehouden worden van verdere
evoluties.
Stageopleiding
De nieuwe beroepsopleiding zal
natuurlijk tot gevolg hebben dat de
stagiairs een deel van hetgeen zij
worden verwacht op te steken tijdens
de stage zullen verworven hebben,
zodat zij veel beter voorbereid aan
hun stage kunnen starten. Het lijkt
dan ook voor de hand liggend om
de duurtijd van de stage in te korten.
Op vandaag is het echter nog te
vroeg om daar een termijn op te
kleven.
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Stagiairs
aller landen,
verenigt u !
Floor Ketels

Het aantal stagiairs aan de Brusselse
balie groeit. Ondertussen telt onze
Orde al meer dan 800 stagiairs.
Wist u dat er reeds talrijke initiatieven werden genomen door verschillende van deze stagiairs om uw
dagdagelijkse leven aan onze Balie te
vergemakkelijken?
Wist u dat deze informatiepunten
slechts één muisklik verwijderd zijn?
Wie anders dan uw eigen mede-stagiairs zijn het best geplaatst om u met uw
talloze vragen, verzoeken of bekommernissen vooruit te helpen en dat binnen
de vertrouwde omgeving van uw
sociale media.
Over de meest diverse onderwerpen
kunt u online terecht, als u maar weet
waar u moet zoeken. Hoog tijd voor
een overzicht leek ons!
Het beginpunt van dit alles vindt u
terug op Facebook onder de naam
‘Nederlandstalige Advocaat-Stagiairs
Balie Brussel’ (zie foto). Het is dé
verzamelpagina voor alle stagiairs aan
de Nederlandstalige Balie Brussel en
fungeert als vragenforum voor
stagiairs door stagiairs.
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Sebastiaan Vermeersch

Bovendien vindt u in de beschrijving ook de snelkoppelingen naar meer specifieke
onderwerpen:
• Balie examens:
° NL Stagiairs Balie BXL: Balie examens
• Pleitoefening:
° NL Stagiairs Balie BXL: Pleitoefening
• Salduztrainingen:
° NL Stagiairs Balie BXL: Salduztrainingen
• Vervangingen:
° CONFRA BXL (www.confra.be)
• Networking, Cultuur, Sport, Ontspanning en Afterworks:
° JABkes (‘Jong Advocaten Brussel – Kring der Stagiairs’)
(http://jabkes.be )
(met dank aan meester A. Hamels, meester L. Deynaert en
meester M. Beauvois voor hun pionierswerk terzake)
Uiteraard leeft een online community door haar leden en dit is dan ook een
warme oproep aan alle stagiairs om ten volle gebruik te maken van deze fora.
Overwin uw drempelvrees en verenigt u!
Tot slot, om de herfst feestelijk af te sluiten, nodigen we alle stagemeesters en
stagiairs uit om het diner stagemeester – stagiair dat plaatsvindt op dinsdag
20 december 2016, inschrijven kan via info@jabkes.be. Het nieuwe jaar wordt
door JABkes ingezet met het verfrissend theaterstuk “Trial for money!” op
woensdag 11 januari 2017 en een Afterwork op donderdag 12 januari 2017.
We sturen ook geregeld informatie uit via e-mail. Als je door de mazen van ons
net geglipt bent en nog niet op de mailinglist staat, kan je dat eenvoudig rechtzetten door een mailtje te sturen naar info@jabkes.be.
Met confraternele groet,
Floor Ketels			Sebastiaan Vermeersch
Voorzitter JABkes			
Vertegenwoordiger van de Stagiairs

Uit voorzorg…
nu denken
aan later

Marleen, 42 jaar, verdient als vennoot in een middelgroot kantoor 45.000 €
(basis: geïndexeerd belastbaar beroepsinkomen 2013)
Hoeveel kan zij maximaal veiligstellen voor een gewoon
VAPZ contract: 3.060,07 €*
Wat ontvangt Marleen op het einde van de overeenkomst op 65 jaar**
	Bruto ouderdomskapitaal
	Indicatief winstaandeel (1%)
Totaal op 65 jaar
*

87.145,17 €
10.907,59 €
98.052,76 €

Naast een gewoon VAPZ contract bestaat ook de mogelijkheid om een sociaal VAPZ contract af te sluiten.
Simulatie: berekeningsdatum 01.01.2016, gewoon VAPZ met overlijdensdekking en 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
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Jura, uw virtuele juridische bibliotheek

Exacte
wetenschap
Jura ordent complexe rechtsmaterie.

16-0030-1

Complexe redeneringen en denkpistes zijn eigen aan uw vak. Net daarom is het fijn om
te rekenen op een informatiebron die ingewikkelde materie logisch ordent en inzichtelijk maakt. Dat is precies wat Jura doet: elk stukje wetgeving, rechtspraak en rechtsleer
klikken we vast op zijn unieke plaats. Dit ingenieuze classificatiesysteem geeft u veel
voorsprong als jurist. Elk document verschijnt automatisch in de juiste context. Binnen
een specifiek domein vindt u moeiteloos alle relevante informatie. Via het trefwoord
krijgt u snel zicht op de inhoud van een document.

Meer weten over Jura? Kijk op 

www.wolterskluwer.be/jura/nl

jura@wolterskluwer.com



0800 95 177

