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Waarover? 		

Verbintenissenrecht

Voor wie?
			

Iedere advocaat die op de hoogte wil zijn van de 		
jongste ontwikkelingen in deze boeiende materie

Wie komt er nog? Een aantal door de wol geverfde sprekers
Waar? 		

Auditiorium ING

Wanneer?		

Van 09u00 tot 17u00

			Inschrijven kan via de module op
			www.vlaamspleitgenootschap.be
			Schrijf tijdig in, de plaatsen zijn beperkt.
			P.S. Voor deze studiedag werden
			6 opleidingspunten aangevraagd

Woord van de Voorzitter Jonas Van Campenhout

Onafhankelijkheid van de advocatuur
noodzaakt onze permanente waakzaamheid
de hoofdstad in de hem gekende stijl
tot “hell hole”. De toeristische sector
kende een dramatische terugval van
de omzetcijfers. En vele Belgen in het
buitenland moesten zich bij wijze van
spreken verantwoorden voor wat er in
Brussel allemaal misgelopen is.

Jonas Van Campenhout

Beste confrater,
Wanneer u het derde nummer van
dit Poelaertplein ter hand neemt, zal
het ongeveer een jaar geleden zijn dat
Brussel opgeschrikt werd door aanslagen op de nationale luchthaven en in
het metrostation Maalbeek.
De periode die onze stad achter de
rug heeft, is op zijn minst woelig te
noemen. Molenbeek werd uitgeroepen tot Europese hoofdstad van het
jihadisme. Donald Trump brandmerkte

Een dergelijke sfeerschepping is ook
niet zonder gevolgen gebleven op
wetgevend vlak. Het voorbije jaar heeft
de wetgever een aantal initiatieven genomen, die minstens de wenkbrauwen
doen fronsen. Wegens plaatsgebrek
in dit voorwoord, pik ik er slechts één
voorbeeld uit.
Momenteel behandelt de Kamer een
wetsvoorstel dat advocaten die “misbruik” zouden maken van procedureregels in het vreemdelingenrecht, moet
sanctioneren. Nergens wordt duidelijk
gedefinieerd wat onder misbruik dient
te worden verstaan. De beoordeling
hiervan wordt overgelaten aan de
betrokken advocaat zelf.
Indien dit wetsontwerp in ongewijzigde
vorm wordt goedgekeurd, dreigen we
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langzaam af te glijden naar een toestand waarin de advocaat niet langer
ten volle de rechtsmiddelen (die de
overheid nota bene zelf heeft uitgevaardigd), durft te benutten uit angst
voor vervolging door het parket. De
uitholling van de onafhankelijkheid van
ons beroep - en de rechten van verdediging - zou daarmee een feit zijn.
De schok van de aanslagen van vorig
jaar mag de advocatuur niet tegenhouden om via de geijkte kanalen
de wetgever te proberen overtuigen
dergelijke wetsontwerpen zodanig te
amenderen dat zij de toets van de
grondwettigheid - en de rechtsstaat doorstaan.
Dit is naar mijn mening één van de
lessen die onze beroepsgroep moet
trekken één jaar na die verschrikkelijke
dag in maart.

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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Bart COPPEIN

Geschiedenis van 125 jaar
Vlaams Pleitgenootschap
1891-2016 (Deel III)

In dit derde en laatste deel van de
geschiedenis van 125 jaar Vlaams
Pleitgenootschap (1891-2016) gaan we
nog kort in op de hervorming van het
gerechtelijk arrondissement Brussel
en schetsen we tot slot een summier
prosopografisch portret van de voorzitters van het Vlaams Pleitgenootschap.
De hervorming van het
gerechtelijk arrondissement
Brussel
Als onderdeel van de Zesde Staatshervorming voerde de wetgever
eveneens grondige aanpassingen door
in het gerechtelijk arrondissement
Brussel; zo ‘ontdubbelde’ hij er onder
meer de vroegere unitaire rechtbanken in aparte Nederlandstalige en
Franstalige rechtbanken. Samen met
tal van andere partijen stelde het
Vlaams Pleitgenootschap een beroep
tot gedeeltelijke vernietiging in bij het
Grondwettelijk Hof van de wet van 19
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juli 2012 betreffende de hervorming
van het gerechtelijk arrondissement
Brussel.
In zijn arrest van 30 juni 2014 vernietigde het Grondwettelijk Hof finaal uiteindelijk enkel art. 57, 5° van deze wet.
Dat artikel legde op dat de Brusselse
procureur des Konings en arbeidsauditeur een Franstalig diploma van doctor,
licentiaat of master in de rechten
moesten bezitten, terwijl de Brusselse
adjunct-procureur des Konings en adjunct-arbeidsauditeur een Nederlandstalig diploma van doctor, licentiaat of
master in de rechten moesten kunnen
voorleggen. Door de vernietiging zullen
in de toekomst opnieuw Nederlandstaligen de ambten van procureur des
Konings en arbeidsauditeur van Brussel
kunnen bekleden en zullen omgekeerd
ook Franstaligen nog adjunct-procureur
des Konings en adjunct-arbeidsauditeur
kunnen worden.

Voorzitters van het Vlaams
Pleitgenootschap
Door een tekort aan gegevens voor
de periode tot en met de Tweede
Wereldoorlog kan het exacte aantal
voorzitters, dat het Vlaams Pleitgenootschap in zijn 125-jarig bestaan
al de revue zag passeren, helaas niet
worden opgegeven1. Duidelijk is
wel dat het voorzitterschap tot en
met 1945 slechts door wellicht een
twintigtal verschillende personen
werd waargenomen. De allereerste
statuten voorzagen nog in een dubbel
voorzitterschap2, maar van die regel
werd al meteen na de eerste ervaring
met Juliaan Van der Linden en Jules De
Greef afgestapt.
Daardoor bekleedde vanaf 1893
steeds maar één voorzitter het
voorzitterschap. De duur van het
voorzitterschap werd in de statuten
niet bepaald, maar in de praktijk werd
doorgaans een tweejarig mandaat

De oud-voorzitters van het VPG tijdens het jaarlijkse diner in juni 2012.
Bovenste rij van links naar rechts: Mr. Frank Judo (2004-2005), Mr. Laura Parret (2003-2004), de heer Yves Lemense (2010-2011), de heer Joost Hendrix (2007-2009),
Mr. Karel Van Alsenoy (1978-1979), Mr. Bertrand Asscherickx (1982-1983), Mr. Walter Daem (1989-1990) en Mr. Tim Vermeir (2005-2006).
Onderste rij van links naar rechts: mevrouw Patricia Cools (2002-2003); Mr. Dirk Lambrecht (2008-2009), Mr. Huguette Geinger (1983-1984),
Mr. Leo Van den hole (2011-2012), Mr. Patrick A. Dillen (1999-2000) en Mr. August Gooris (1984-1985).

vervuld. Wellicht gebeurde dit naar
analogie met de traditie die sinds het
tweejarig stafhouderschap van stafhouder Léon Mersman (1889-1891)
aan de Brusselse balie was gevestigd
dat de uittredende stafhouder na zijn
eerste jaar als stafhouder in die hoedanigheid werd herverkozen.3
Daarenboven moet er evenmin een
beperking zijn geweest dat het voorzitterschap maar gedurende één mandaat kon worden opgenomen. Daardoor hebben minstens vier voorzitters
(Hendrik Borginon, Alberic Deswarte,
Emmanuel De Winde en Willem
Thelen) twee mandaten bekleed,
waardoor ze hetzij vier hetzij drie jaar
aan het hoofd hebben gestaan van het
Vlaams Pleitgenootschap.
Recordhouder blijft Georges Duplat,
die zes jaar lang voorzitter was. Net
zoals stafhouder Léon Théodor ook

telkenjare werd herverkozen, bleef
ook Duplat, die normaal zijn mandaat
had moeten neerleggen in 1914, gedurende de ganse Eerste Wereldoorlog
het voorzitterschap uitoefenen.4
Voor de periode na de Tweede Wereldoorlog zijn de gegevens volledig.
Op drie uitzonderingen na (Leo Lindemans, Hilde Pee en Frans De Luyck)
werd tot en met 1971 vastgehouden
aan het gebruik van tweejarige voorzitterschappen.
Pas vanaf het gerechtelijk jaar 19711972 werd definitief geopteerd voor
een éénjarig voorzitterschap, dat tot
op heden in voege is.
Vanaf 1946 konden gewezen voorzitters eveneens niet meer kandideren voor een tweede mandaat, zoals
voordien mogelijk was geweest. De
oorzaak daarvoor ligt wellicht bij het
toenemende aantal leden van het

Vlaams Pleitgenootschap, waardoor
meer advocaten in aanmerking konden
komen om het voorzitterschap te
bekleden. Tot aan de taalwet van 1935
had het Vlaams Pleitgenootschap daarentegen uit een al bij al kleine vijver
moeten vissen en zou een dergelijke
beperking zijn bestaan zonder meer
hebben bedreigd.
Op de eerste vrouwelijke voorzitter
van het Vlaams Pleitgenootschap was
het wachten tot het gerechtelijk jaar
1967-1968, toen mr. Hilde Pee het
voorzitterschap bekleedde. Ondanks
een toenemende vervrouwelijking van
de balie zijn er op de 60 naoorlogse
voorzitters slechts 8 vrouwen geweest
die als voorzitter werden verkozen
(naast Hilde Pee betreft het Huguette
Geinger, Christine Van de Velde,
Patricia Stalpaert, Patricia Cools, Laura
Parret, Tamar Van Colenberghe en
Liesbeth Jansens). Daarbij valt op dat
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vier van hen na de millenniumwende
het voorzitterschap uitoefenden.
Na de splitsing van de unitaire Brusselse Orde, waarin het Vlaams Pleitgenootschap zoals eerder geschetst
een sleutelrol had, startte de nieuwe
Nederlandse Orde van Advocaten bij
de Balie te Brussel haar werkzaamheden op 1 januari 1985 en konden ook
Nederlandstalige Brusselse advocaten
eindelijk het stafhouderschap ambiëren, wat daarvoor nooit tot de
mogelijkheden had behoord.5
Op de 17 stafhouders die er sinds
1985 zijn geweest, blijkt dat maar liefst
zes van hen een verleden hebben
als voorzitter van het Vlaams Pleitgenootschap, wat niet helemaal hoeft
te verbazen. De derde stafhouder
August De Ridder (1988-1990) was zo
bijvoorbeeld voorzitter in het gerechtelijk jaar 1975-1976. Zijn opvolger,
de vierde stafhouder Carl Bevernage
(1990-1992), bekleedde dan weer
het voorzitterschap in het gerechtelijk
jaar 1981-1982. De zesde stafhouder
Karel Van Alsenoy (1994-1996) was
op zijn beurt voorzitter geweest in

1978-1979. Bertrand Asscherickx, de
tiende stafhouder (2002-2004), had
het voorzitterschap uitgeoefend in
1982-1983. Alex Tallon, dertiende stafhouder (2008-2010), was voorzitter in
1994-1995.
Uiteraard mag ook het voorzitterschap
in 1999-2000 van de huidige, zeventiende stafhouder Patrick A. Dillen niet
onvermeld blijven. En eigenlijk is de
opsomming nog niet volledig, omdat
natuurlijk ook niet kan worden voorbijgegaan aan cassatiestafhouder Huguette Geinger die eerder voorzitter
was in 1983-1984 en aan cassatiestafhouder René Bützler, die tien jaar voor
haar het voorzitterschap bekleedde
in 1973-1974. Het laat zich bijgevolg
aanzien dat ook in de toekomst een
aanzienlijk aantal stafhouders uit de
rangen van het Vlaams Pleitgenootschap zullen komen…
Hier ronden we deze al te korte
historische schets af, waarin we
noodgedwongen slechts een paar episodes uit de veel rijkere geschiedenis
van het Vlaams Pleitgenootschap
op een te summiere wijze voor het

voetlicht konden brengen. Bovenal
wensen we de jarige een bloeiende
toekomst toe in het hart van de
Nederlandse Brusselse Orde en de
Belgische en Vlaamse hoofdstad.
Ad multos annos! Ut vivat, crescat et
floreat Vlaams Pleitgenootschap.

Bart Coppein
De auteur is historicus, archivaris en
doctor in de rechten. Hij werkt als
stafmedewerker op de studiedienst van
de Orde van Vlaamse Balies en is als
vrijwillig medewerker verbonden aan het
Instituut voor Rechtsgeschiedenis van de
Universiteit Gent.

 Het eerste deel verscheen in Het Poelaertplein van mei 2016 en behandelde de zaak Josson, de oprichting van
►
het Vlaams Pleitgenootschap en de moeilijke beginjaren. Het tweede deel werd gepubliceerd in Het Poelaertplein van
juni 2016 en behandelde de nasleep van de Eerste Wereldoorlog, de vernederlandsing van het gerecht en de splitsing
van de Brusselse unitaire Orde.
1. De hierna opgenomen lijst is een actualisering van de lijst die verscheen in: COPPEIN en DE BROUWER, Geschiedenis van de balie van Brussel, pp. 223224. Op zijn beurt bouwde die lijst verder op de eerste oplijsting door Constant Matheeussen: MATHEEUSSEN, Honderd jaar Vlaams Pleitgenootschap,
pp. 207-208.
2. MATHEEUSSEN, Honderd jaar Vlaams Pleitgenootschap, p. 205.
3. COPPEIN en DE BROUWER, Geschiedenis van de balie van Brussel, pp. 106-107.
4. Het ontbrak Matheeussen aan gegevens over wie het voorzitterschap bekleedde tijdens de Eerste Wereldoorlog. Onderzoek van de processen-verbaal
van de Brusselse Tuchtraad toonde evenwel aan dat Duplat tijdens de ganse Eerste Wereldoorlog voorzitter is gebleven. Archief van de unitaire balie Brussel, Verslag van de Brusselse Tuchtraad, zitting van 25 november 1918. Zie over de wedervarigheden van stafhouder Théodor tijdens de Eerste Wereldoorlog: COPPEIN en DE BROUWER, Geschiedenis van de balie van Brussel, pp. 133-146.
5. Zie hierover: COPPEIN en DE BROUWER, Geschiedenis van de balie van Brussel, pp. 193-197.
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Recht onderaan: de huidige voorzitter van het VPG, Jonas Van Campenhout, tijdens de jaarvergadering van de Brusselse Balie in juni 2016. Naast hem Liesbeth Jansens,
voorzitter in 2015-2016 en achter hen Leo Van den hole, voorzitter in 2011-2012.

Voorzitters van het Vlaams Pleitgenootschap
van de oprichting tot en met
de Tweede Wereldoorlog
1891-1893 	Juliaan VAN DER LINDEN &
	Jules DE GREEF
1893-1894	Lambert OUWERX
[?]
[?] VAN DE PUTTE
1897-1899	Leo JOLY
1899-1901	Jan BEUCKERS
1901-1903	Jozef VAN TICHELEN
1903-1905	Willem THELEN
1905-1907	Emmanuel DE WINDE
1907-1909	Alberic DESWARTE
1909-1911	Leon COENEN
1911-1912	Emmanuel DE WINDE
1912-1918	Georges DUPLAT
[?]	Alberic DESWARTE
1920-1922	Josse BORGINON CANTONI
[1922-1925] [?]
1925-1926
[?] HOORNAERT-NASOUKY
1926-1928	Hendrik BORGINON
1930-1932	R[?] VLIEBERGH
1932-1934	Jozef VAN OVERBEKE
1934-1935
[?] VAN DYCK
1935-1937 	Willem THELEN
1937-1939	Gerard ROMSÉE
1939-1940	Pierre VERMEYLEN
1940-1941
[Isidoor DE VIS?]
1941-1942	Hendrik BORGINON
[?]	Edmond VAN DIEREN

na de Tweede Wereldoorlog
1946-1948	Arthur BOON
1948-1950	Willem VEROUGSTRAETE
1950-1952	Maurice VAN HEMELRIJCK
1952-1954	Hendrik FAYAT
1954-1956	Jozef CUSTERS
1956-1958	Edgar VAN CAUWELAERT
1958-1960	Arnould BAYART
1960-1962	Jaak VAN WAEG
1962-1964	Désiré WINDERICKX
1964-1965	Leo LINDEMANS
1965-1967	Albert VANDERLEENEN
1967-1968	Hilde PEE
1968-1969	Frans DE LUYCK
1969-1971	Karl CROES
1971-1972	Willy VAN LANDUYT
1972-1973	Louis VAN ORSHOVEN
1973-1974	René BÜTZLER
1974-1975	Jan OOSTVOGELS
1975-1976	August DE RIDDER
1976-1977	Alfons VASTERSAVENDTS
1977-1978	Piet THEUWISSEN
1978-1979	Karel VAN ALSENOY
1979-1980	Raoul Maria DE PUYDT
1980-1981	Herman VERLINDEN
1981-1982	Carl BEVERNAGE
1982-1983
Bertrand ASSCHERICKX
1983-1984	Huguette GEINGER
1984-1985	August GOORIS
1985-1986	André DE BECKER
1986-1987	Johan LIEVENS

1987-1988	Eric BREWAEYS
1988-1989	Luc LAPORTE
1989-1990	Werner DAEM
1990-1991	Christine VAN DE VELDE
1991-1992	Joan DUBAERE
1992-1993	Frank FLEERACKERS
1993-1994	Patricia STALPAERT
1994-1995	Alex TALLON
1995-1996	Matthias Edward STORME
1996-1997	Peter CALLENS
1997-1998
Bruno BLANPAIN
1998-1999	Georg SZABO
1999-2000	Patrick A. DILLEN
2000-2001	Fernand KEULENEER
2001-2002	Maarten GOIRIS
2002-2003	Patricia COOLS
2003-2004	Laura PARRET
2004-2005	Frank JUDO
2005-2006	Tim VERMEIR
2006-2007	Pieter LONDERS
2007-2008	Joost HENDRIX
2008-2009	Dirk LAMBRECHT
2009-2010	Dieter VAN TENDELOO
2010-2011
Yves LEMENSE
2011-2012	Leo VAN DEN HOLE
2012-2013	John-John ACKAERT
2013-2014	Tamar VAN COLENBERGHE
2014-2015	Joris ROESEMS
2015-2016	Liesbeth JANSENS
2016-2017	Jonas VAN CAMPENHOUT
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Recyclagemiddagen & opleidingen
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.

§

Permanente Vorming
1

Het Vlaams Pleitgenootschap organiseert tal van vormingsactiviteiten/opleidingen voor advocaten.
Vooreerst is er de jaarlijkse studiedag
die dit jaar in het teken staat van verbintenissenrecht.
Daarnaast biedt het VPG, in samenwerking met het ILT ook dit jaar een cursus
français du juriste aan (zie hiernaast).
De permanente vormingen van het
VPG gaan telkens door op dinsdag van
12u tot +/- 14u in de lokalen van het
Ministerie van Justitie, Waterloolaan
115, 1000 Brussel.
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Per opleiding worden 2 juridische punten
toegekend

Een snelcursus Frans voor juristen

• Stagiair-leden betalen 15 EUR
• Leden 25 EUR
• Niet-leden 50 EUR
Daarnaast bieden wij een abonnementsformule aan:
alle permanente vormingen aan
250 EUR voor individuele leden
en 500 EUR voor niet-leden en/of
kantoren. Het abonnement van een
kantoor kan door meerdere personen
binnen eenzelfde advocatenkantoor
worden gebruikt. Een abonnement
voor niet-leden kan eveneens worden
gebruikt door leden. Een abonnement
voor leden kan tenslotte ook gebruikt
worden door stagiairs-leden.
Abonnementen kunnen eveneens
worden besteld via onze website.
Programma
Dinsdag 25/04/2017
Permanente vorming 11
Mededingingsrecht
Mr. Stefaan Raes
Dinsdag 16/05/2017
Permanente vorming 12
IT-recht
Dhr. Marc Taeymans
Dinsdag 13/06/2017
Permanente vorming 13
Bancair recht
Mr. Vincent Van Obberghen

Het Vlaams Pleitgenootschap biedt net
als vorig jaar, in samenwerking met het
Instituut voor Levende Talen (ILT) van
de KULeuven, een opleiding ‘Français du
juriste’ aan. Er werden hiervoor punten
Permanente Vorming aangevraagd.
De opleiding vindt plaats in beperkte
groep en dit gedurende drie sessies van
2,5 uur en drie individuele Skype-sessies.
Tijdens deze sessies wordt specifiek
aandacht besteed aan juridisch jargon
en veelgemaakte fouten.
De sessies vinden telkens plaats van
19u tot 21u30 op de campus Brussel
van de Odisee Hogeschool (Warmoesberg 26, 1000 Brussel). De eerste sessie
heeft plaats op 15 maart 2017.

Culturele activiteiten
Culturele en Bourgondische
activiteiten
Eind maart – begin april
Escape room
De Escape room is een relatief nieuw
fenomeen dat aan een enorme
opmars bezig is in België. Het betreft
een spel waarbij de deelnemers in
een kamer worden opgesloten. Door
aanwijzingen te vinden in deze kamer
en samen te werken, dienen de deelnemers te proberen de kamer binnen
een bepaalde tijdslimiet - vaak bepaald
op 60 minuten - te verlaten.
Het VPG selecteert voor u de leukste
Escape room in Brussel en nodigt u uit
voor deze activiteit die eind maart –
begin april plaats zal vinden.

6 april 2017
Matsukaze: De dans van wind en regen:
een vluchtige schoonheid
Nationaal Theater
Deze Japanse opera gecomponeerd
door Toshio Hosokawa is een pareltje
uit het No-theater. Het verhaal betreft
een monnik die al dromende op een
strand kennismaakt met twee zussen
die beiden verliefd waren geworden
op een verbannen edelman. Ook na
hun dood slagen deze twee zielen er
niet in de plaats waar zij hun hart verloren, bij een pijnboom op het strand,
te verlaten.

Matsukaze productiefoto © Bernd Uhlig ►

Anima ardens

27 mei 2017
Anima ardens
Studio Thor

21 juni 2017
Rosas danst Rosas
Kaaitheater

Anima ardens - ook wel “brandende
ziel” - is een moderne dansvoorstelling, waarbij elf mannen de naaktheid
van hun lichaam zullen gebruiken om
zich al dansend uit te drukken. Hierbij vormen zij dan weer een homogene groep, dan weer een individu
dat zijn eigen weg zoekt binnen de
collectiviteit.

‘Rosas danst Rosas’ is een choreografie
van 1983 van de hand van Anne Teresa
De Keersmaeker, waarmee indertijd
haar net opgerichte dansgezelschap
Rosas enorm veel succes boekte. Thans
wordt deze choreografie opnieuw eer
aan gedaan. Hiervoor zal een beroep worden gedaan op een volledig
nieuwe en jonge cast. Het betreft een
moderne dans waarbij op een ritmische muziek bepaalde gefractioneerde
bewegingen uit het alledaagse leven
steeds herhaald worden in afwisselende volgorden, om zo één dansvoorstelling te vormen.

De choreografie is onder meer gebaseerd op de theatrale aspecten van
de trance, waarbij een individu boven
zichzelf uitstijgt.

Brandpunt

Leo Van den hole

Verdere eenmaking van
het handelsrecht in Afrika

Op 28 november 2016 werd de officiële Engelse vertaling (naast de reeds
bestaande originele Franse tekst) van
het OHADA-verdrag en van de uniforme wetten bekendgemaakt. Deze
officiële vertaling geeft een verdere
dynamiek aan de eenmaking van
het handelsrecht op het Afrikaanse
continent.
De OHADA staat voor "Organisation
pour l'Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires". Deze organisatie is
opgericht door een verdrag van
17 oktober 1993 (het OHADAVerdrag). Het doel van de OHADA
is ervoor te zorgen dat de verschillende lidstaten over een eenvormig
en modern handelsrecht beschikken.
Op deze wijze wordt eveneens de
juridische onzekerheid in de lidstaten
beperkt. De harmonisatie van het
recht wordt in twee parallelle bewegingen tot stand gebracht: enerzijds
neemt de Raad van Ministers van de
Lidstaten (het hoogste orgaan van de
OHADA) eenvormige wetten aan, en
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anderzijds richt het OHADA-verdrag
een rechtbank op (het "Cour Commune de Justice et d'Arbitrage", afgekort
"CCJA") die als cassatierechter functioneert en die als doel heeft toe te zien
op de eenvormige toepassing van deze
eenvormige wetten in de Lidstaten.
Sinds het ondertekenen van het
OHADA-Verdrag in 1993 zijn ondertussen 17 Afrikaanse Lidstaten toegetreden tot de werking van de OHADA:
in 1995 Senegal, Centraal Afrika, Mali,
de Comoren, Burkina Fasso, Benin en
Niger; in 1996 Guinee-Bissau, Ivoorkust, Kameroen, Togo en Tsjaad; in 1998
Gabon; in 1999 de Republiek Congo
(Congo-Brazzaville) en EquatoriaalGuinea; in 2000 Guinea; en in 2012
de Democratische Republiek Congo
(Congo-Kinshasa).
De eenvormige wetten die worden
aangenomen door de Raad van
Ministers van de Lidstaten worden
automatisch in alle Lidstaten van
kracht (in principe) 90 dagen na hun

publicatie in het "Staatsblad" van de
OHADA, zonder dat de nationale
parlementen van de Lidstaten nog
moeten tussenkomen (of iets kunnen
doen om de inwerking-treding te
verhinderen). De eenvormige wetten zijn rechtstreeks toepasselijk en
bindend in de Lidstaten, niettegenstaande eventuele oudere of nieuwe
andersluidende bepalingen in hun
nationale recht.
Sinds de inwerking-treding van de
OHADA heeft de Raad van Ministers
van de Lidstaten reeds 9 uniforme
wetten aangenomen. Tevens werden
twee eerder afgekondigde uniforme
wetten recentelijk herzien.
1. 	De eenvormige wet van 17 april
1997 betreffende het algemene
handelsrecht bevatte regels over
het statuut van de handelaar, het
handelsregister en het roerend
krediet, de handelshuur en het handelsfonds, de tussenpersonen in het
handelsrecht en de handelskoop.

2. 	De eenvormige wet van 17 april
1997 betreffende de commerciële
vennootschappen en de economisch samenwerkingsverbanden
(ESV) bepaalt de regels en voorwaarden voor het oprichten, de
werking, het omvormen, en de
ontbinding van de commerciële
vennootschappen en EVS-en. Er zijn
ook regels over de aansprakelijkheid
van de bestuurders en over de
verschillende mogelijke vormen van
commerciële vennootschappen.

3. 	De eenvormige wet van 17 april
1997 betreffende de zekerheden organiseerde een systeem
van garanties die een schuldeiser
kan bekomen om betaling van
de schuld te krijgen in geval van
wanbetaling van de debiteur, bv.
via een zakelijke zekerheid (zoals
een pand, een bezitloos pandrecht,
een voorrecht of een hypotheek)
of bv. via een persoonlijke zekerheid (zoals een borgstelling en een
garantiebrief).

4. 	De eenvormige wet van
10 april 1998 betreffende
kor tgedingprocedures en betreffende middelen van tenuitvoerlegging introduceer t twee
vereenvoudigde procedures:
het bevel tot betaling, en een
vereenvoudigde procedure
om levering of afgifte van een
bepaald goed te bekomen.
	De wet bevat ook uniforme
regels betreffende de tenuitvoerlegging.
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5. 	De eenvormige wet van 10 april
1998 betreffende vereffeningsprocedures bevat een preventieve
regeling om de schuldenaar te
helpen voordat hij zijn betalingen
moet staken, een WCO procedure,
en een vereffeningsprocedure eenmaal de schuldenaar zijn betalingen
heeft gestaakt.
6. 	De eenvormige wet van 11 maart
1999 betreffende de arbitrage
stelt de arbitrageprocedure
voor als de meest geschikte
wijze om handelsgeschillen te
beslechten. De eenvormige wet
bevat de algemene principes
van de arbitrage, de modaliteiten er van, en het praktische
verloop van de procedure (het
bestaan van een arbitrageovereenkomst, de aanstelling van de
arbiters, de arbitrale procedure
en de arbitrale uitspraak, en
de rechtsmiddelen die kunnen
worden aangewend tegen deze
arbitrale uitspraak).
7. 	De eenvormige wet van 24 maart
2000 betreffende de organisatie en de harmonisatie van de
boekhoudregels organiseert een
nieuw systeem van boekhouding,
nieuwe normen voor de financiële
administratie en de openbaarmaking van financiële informatie, en
sancties in geval van overtreding
van deze regels.
8. 	De eenvormige wet van 22 maart
2003 betreffende het wegvervoer
is van toepassing op alle wegvervoer, ongeacht de nationaliteit van
de partijen, als het vervoer gebeurt
(1) in een Lidstaat, (2) tussen twee
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Lidstaten, of (3) tussen een Lidstaat
en een derde Staat.
9. 	De eenvormige wet van 15 december
2010 betreffende de coöperatieve
vennootschappen regelt de oprichting, de werking, het omvormen en
het ontbinden van coöperatieve
vennootschappen.
10. De eenvormige wet van 15 december
2010 betreffende het algemene
handelsrecht heeft de eenvormige wet van 17 april 1997
vervangen. De eenvormige wet
van 15 december 2010 brengt
correcties en vernieuwingen op
het gebied van het statuut van de
handelaar en van de ondernemer,
van het handelsregister en het
roerend krediet, van het nationaal
en het regionaal register, van de
automatisering van het handelsregister en van het roerend krediet,
van het nationale en het regionale
dossier, van de handelshuur en het
handelsfonds, van de tussenpersonen in het handelsrecht, en van de
handelskoop.
11. De eenvormige wet van 15 december
2010 betreffende de zekerheden
vervangt de eenvormige wet van
17 april 1997. De wet van 15 december 2010 voert enkele nieuwe
zekerheidsrechten in, verbetert de
formulering en de presentatie van
de eenvormige wet, en past de
inhoud aan aan de andere eenvormige wetten.
Artikel 2 van het OHADA-Verdrag geeft de Raad van Ministers de
bevoegdheid om regelgevend op te
treden in alle gebieden van het eco-

nomisch recht. Verschillende projecten
van eenvormige wetten worden op
dit ogenblik voorbereid betreffende
het intellectuele eigendomsrecht, het
mededingingsrecht, het bankrecht en
het arbeidsrecht.
Daar waar de Europese Unie geïmmobiliseerd wordt door broedertwisten, kiezen onze Afrikaanse
vrienden resoluut voor een verdere
eenmaking en integratie van hun
recht, dwars over taal- en culturele
gebieden heen, en ongeacht de civil
law of de common law structuur van
het recht van de betreffende Lidstaten. De officiële vertaling naar het
Engels van zowel het OHADA-verdrag als van alle eenvormige wetten
zal buitenlandse (niet-Franssprekende)
investeerders meer gerust stellen
omdat zij vanaf nu een officiële
tekst van de eenvormige wetten
zullen kunnen lezen in een taal die
zij begrijpen. Verder is deze officiële
Engelse ver taling een eerste stap
voor een mogelijke toetreding van
de Engelstalige landen in het zuiden
van het Afrikaanse continent tot de
OHADA-zone.
De tekst van het OHADA-verdrag, de
tekst van de eenvormige wetten en de
arresten van het CCJA zijn te vinden
op de websites www.juriscope.org en op
www.ohada.com.

Leo Van den hole*
De auteur is advocaat aan de
Brusselse balie
*
Deze bijdrage is geschreven in persoonlijke naam
en bindt enkel de auteur

VPG Cultuurreis

VPG Cultuurreis: Transsylvanië
24 mei 2017 – 28 mei 2017

Dit jaar neemt het Vlaams Pleitgenootschap u mee op
cultuurreis naar de streek Transsylvanië in Roemenië.
Dit wordt gecombineerd met een bezoek aan Boekarest.
Transsylvanië is vooral gekend voor haar wilde natuur,
prachtige kastelen en als de geboorteplaats van Dracula.
Een bezoek aan het kasteel van Vlad III Dracula in Barn
staat dan ook op het programma. Daarnaast bezoeken we
de stad Brasov en Prejmer, een vestigingskerk die behoort
tot het Unesco werelderfgoed. Ook de typische Transsylvaanse
keuken zullen we niet aan ons voorbij laten gaan.
De sportievelingen hebben bovendien de mogelijkheid
om te mountainbiken.
Het reisprogramma en de inschrijvingsmodule vindt u terug
op de website van het Vlaams Pleitgenootschap:
www.vlaamspleitgenootschap.be.
Kasteel van Vlad Iii Dracula in Bran

De legende van Dracula

▲ Brasov

▼ Prejmer vestigingskerk

Het personage Dracula is gebaseerd op de historische prins Vlad III, bijgenaamd Dracula (wat “zoon
van de Duivel” betekent in het Roemeens en het Latijn). Bram Stoker, de auteur van het beroemde boek
over de aristocratische vampier, kwam deze naam
tegen toen hij zich verdiepte in de Roemeense geschiedenis. Ondanks de gelijkenis in naam zijn er een
paar duidelijke verschillen tussen de echte Dracula
en de fictieve. Zo was Vlad Dracula geen graaf maar
een prins. Het is dan ook een vaak voorkomend
misverstand dat Stoker het hele Draculaverhaal
gebaseerd zou hebben op de vorst van Walachije die
zich tijdens zijn regeerperiode moorddadig verzette
tegen de Turken en de uitbreiding van het Ottomaanse Rijk en daaraan zijn bijnaam Vlad Dracula of
Vlad de Spietser heeft te danken.
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Jaarlijkse PLEITWEDSTRIJD

Vurige pleidooien voor een strenge
maar rechtvaardige jury

Van links naar rechts : Mr. Karen Paridaen (derde
laureaat), de heer Jelle Flo, Mr. Arie Van Hoe (eerste
laureaat), Mr. Jonas Van Campenhout, Stafhouder
Patrick A. Dillen, en Mr. Jan Donkers (tweede laureaat
en winnaar van de publieksprijs)

Op dinsdag 28 februari 2017 traden 9
jonge advocaten van de Brusselse balie
met elkaar in het strijdperk tijdens de
jaarlijkse Pleitwedstrijd van het Vlaams
Pleitgenootschap. De vurige pleidooien gingen over casussen strafrecht,
arbeidsrecht, contractenrecht en
vennootschapsrecht.
De kandidaten werden beoordeeld op
hun pleitvaardigheid, op de structuur
van hun pleidooi, de duidelijkheid, de
vlotheid en de juridische correctheid.
Elke deelnemer kreeg maximaal 10
minuten om zijn pleidooi uiteen te
zetten. De pleidooien werden beoorP/14

deeld, gewikt en gewogen door een
jury van strenge maar rechtvaardige
rechters, die bestond uit de heer Jelle
Flo, rechter in de rechtbank van eerste
aanleg West-Vlaanderen, Mr. Patrick A.
Dillen, Stafhouder van de Nederlandse
Orde van Advocaten bij de Balie te
Brussel, en Mr. Jonas Van Campenhout,
voorzitter van het VPG. De jury benadrukte dat het niveau van de pleidooien zeer hoog lag. Het enthousiasme
en de inzet van de deelnemers wekte
bewondering.

Als derde laureaat koos de jury Mr.
Karen Paridaen, omwille van haar vlotte
spreekstijl en haar goede taal, en omwille
van een duidelijk gestructureerd pleidooi. Zij ontving een Dorff-fondsprijs ter
waarde van 500 euro.

De jury koos Mr. Arie Van Hoe als eerste laureaat, Prijs der Oud-Stafhouders,
en goed voor een waarde van 1.250
euro. De jury waardeerde zijn rustige
en zelfzekere uiteenzetting, in mooie
volzinnen, die juridisch zeer degelijk
onderbouwd was. Hij zal onze balie
binnenkort vertegenwoordigen op de
jaarlijkse Zuidelijke Pleitwedstrijden in
Breda.

Dank aan de talrijke supporters alsook
aan de juryleden, die hun rol als strenge
maar rechtvaardige rechters met glans
voor hun rekening hebben genomen.

Mr. Jan Donkers werd gekozen als
tweede laureaat. De jury feliciteerde
hem met zijn zeer rustige en goede
intonatie, een goede dictie en een zeer
sterk structureel opgebouwd pleidooi,
dat ook emotioneel pakkend was. Hij
ontving één van de Dorff-fondsprijzen
ter waarde van 750 euro. We zien hem
terug op het Vlaams Pleitjuweel, een
pleitwedstrijd waaraan alle Vlaamse
balies deelnemen.

De publieksprijs ging dit jaar naar Mr. Jan
Donkers (die eveneens door de jury als
tweede laureaat is verkozen).  Aan de
publieksprijs is een jaar lang een abonnement op de juridische databank ‘Jura’
verbonden.

“Voor een goed pleidooi moet een
advocaat zijn dossier analyseren,
een goede invalshoek kiezen om
het feitenmateriaal toe te lichten,
en een juiste dosis (niet te veel,
maar ook niet te weinig)
wetgeving en jurisprudentie
helder presenteren.
De Romeinse staatsman, en tevens
advocaat, Cicero voegde daar nog
aan toe dat het er bij publieke
toespraken dikwijls op aankomt om
de sympathie van het publiek
(hier: de rechtbank) te winnen.
Wanneer de toehoorder sympathie
voor de pleiter heeft, zal hij hem
makkelijker geloven.”

Woord van de Jabkes

Een welgevuld programma

Het kalenderjaar 2016 is voorbij
gevlogen. JABkes wensen alvast vooruit
te blikken naar een rijkelijk gevulde
tweede helft van het gerechtelijk jaar.
Op woensdag 8 maart, tijdens onze
jaarlijkse baliequiz, kwamen we eindelijk
te weten wie de slimste confrater ter
wereld is en wie de eer opstrijkt om een
jaar lang te pleiten met het gegeerde
gouden befje (zie foto).

loopsessies ter voorbereiding van de
advocatenrun 2017.

2017 echter ook de nodige uitdagingen
met zich mee.

Eind mei galopperen de JABkes de
laatste maand van het gerechtelijk jaar
in tijdens een paardrijsessie. Maar niet
vooraleer we ergens in april afdalen
voor een duister bezoek aan het
Brusselse riolennetwerk.

Hoe zal de overgang naar het BTWregime op de pro-deo inkomsten
verlopen? Wat is de waarde van
een pro-deo-punt? Hoe wordt de
toegang tot ons beroep hervormd
en wanneer? In hoeverre zullen
de stageverplichtingen m.b.t. de
tweedelijnsbijstand aangepast worden?
Zal de baliebijdrage hoger zijn dan het
maandloon van een stagiair?

Noteer tot slot alvast 9 juni 2017
in jullie agenda, dan vindt de nog
duisterdere Nacht van de Stagiair
plaats. Op dit slotfeest van het
gerechtelijk jaar mag uiteraard geen
enkele stagiair ontbreken!
De JABkes hopen u allen talrijk te
mogen begroeten op een of meerdere
van deze activiteiten die u allen kan
terugvinden op onze website en
Facebookpagina!

Deze en nog vele andere vragen
blijven de JABkes samen met de
Vertegenwoordiger van de Stagiairs
voor jullie op de voet volgen. De
JABkes en de Vertegenwoordiger van
de Stagiairs dringen daarom aan op een
zo duidelijk mogelijke communicatie
hieromtrent.

Naast al deze vrolijke activiteiten brengt

Met confraternele groet,

De week erna, op donderdag 16 maart,
hielden de vier Brusselse advocaten
verenigingen, (Conférence, Carrefour,
VPG en JABkes) een afterwork.
Daarna gaan de befaamde JABkes AW’s
zoals gebruikelijk door op de tweede
donderdag van elke maand.
Op donderdag 23 maart verbrandden
we de calorieën opgedaan op de
afterwork van de week ervoor, dankzij
de in- en ontspannende crossfitsessie.
Maar daar blijft het niet bij, JABkes
zitten niet stil, want vanaf april
houden we regelmatig collectieve

Floor Ketels	Sebastiaan Vermeersch
Voorzitter JABkes
Vertegenwoordiger van de Stagiairs
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Uit voorzorg…
nu denken
aan later

Marleen, 42 jaar, verdient als vennoot in een middelgroot kantoor 45.000 €
(basis: geïndexeerd belastbaar beroepsinkomen 2014)
Hoeveel kan zij maximaal veiligstellen voor een gewoon
VAPZ contract: 3.127,24 €*
Wat ontvangt Marleen op het einde van de overeenkomst op 67 jaar**
Bruto ouderdomskapitaal
	Indicatief winstaandeel (1%)
Totaal op 67 jaar
*

92.400,87 €
12.500,83 €
104.901,70 €

Naast een gewoon VAPZ contract bestaat ook de mogelijkheid om een sociaal VAPZ contract af te sluiten.
Simulatie: berekeningsdatum 01.01.2017, gewoon VAPZ met overlijdensdekking en een rendement van 1,75% 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

