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waarom?   Vpg studiedAg

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

save this date: 12 mei 2017
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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

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 aansla-
gen 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 uitgeroe-
pen tot europese hoofdstad van het 
jihadisme. donald trump brandmerkte 

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.

een dergelijke sfeerschepping is ook 
niet zonder gevolgen gebleven op 
wetgevend vlak. het voorbije jaar heeft 
de wetgever een aantal initiatieven ge-
nomen, 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 “mis-
bruik” zouden maken van procedure-
regels 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 

woord van de voorzitter jonas van campenhout

langzaam af te glijden naar een toe-
stand waarin de advocaat niet langer 
ten volle de rechtsmiddelen (die de 
overheid nota bene zelf heeft uitge-
vaardigd), durft te benutten uit angst 
voor vervolging door het parket. de 
uitholling van de onafhankelijkheid van 
ons beroep - en de rechten van verde-
diging - zou daarmee een feit zijn. 

de schok van de aanslagen van vorig 
jaar mag de advocatuur niet tegen-
houden 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

Jonas Van Campenhout
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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 voor-
zitters van het Vlaams Pleitgenootschap. 

de hervorming van het 
gerechtelijk arrondissement 
Brussel
als onderdeel van de zesde staats-
hervorming voerde de wetgever 
eveneens grondige aanpassingen door 
in het gerechtelijk arrondissement 
Brussel; zo ‘ontdubbelde’ hij er onder 
meer de vroegere unitaire rechtban-
ken 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 

juli 2012 betreffende de hervorming 
van het gerechtelijk arrondissement 
Brussel. 

in zijn arrest van 30 juni 2014 vernie-
tigde het Grondwettelijk Hof finaal uit-
eindelijk enkel art. 57, 5° van deze wet. 
dat artikel legde op dat de Brusselse 
procureur des konings en arbeidsaudi-
teur een franstalig diploma van doctor, 
licentiaat of master in de rechten 
moesten bezitten, terwijl de Brusselse 
adjunct-procureur des konings en ad-
junct-arbeidsauditeur een nederlands-
talig diploma van doctor, licentiaat of 
master in de rechten moesten kunnen 
voorleggen. door de vernietiging zullen 
in de toekomst opnieuw nederlands-
taligen 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 pleitge-
nootschap 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 

 Bart cOppein



p/5

vervuld. wellicht gebeurde dit naar 
analogie met de traditie die sinds het 
tweejarig stafhouderschap van staf-
houder léon mersman (1889-1891) 
aan de Brusselse balie was gevestigd 
dat de uittredende stafhouder na zijn 
eerste jaar als stafhouder in die hoeda-
nigheid werd herverkozen.3 

daarenboven moet er evenmin een 
beperking zijn geweest dat het voorzit-
terschap maar gedurende één man-
daat kon worden opgenomen. daar-
door 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, gedu-
rende de ganse eerste wereldoorlog 
het voorzitterschap uitoefenen.4 

voor de periode na de tweede we-
reldoorlog zijn de gegevens volledig. 
Op drie uitzonderingen na (leo lin-
demans, hilde pee en frans de luyck) 
werd tot en met 1971 vastgehouden 
aan het gebruik van tweejarige voor-
zitterschappen. 

pas vanaf het gerechtelijk jaar 1971-
1972 werd definitief geopteerd voor 
een éénjarig voorzitterschap, dat tot 
op heden in voege is. 
vanaf 1946 konden gewezen voor-
zitters eveneens niet meer kandide-
ren 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 daar-
entegen 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 

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).



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.  
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vier van hen na de millenniumwende 
het voorzitterschap uitoefenden.
 
na de splitsing van de unitaire Brus-
selse Orde, waarin het vlaams pleit-
genootschap zoals eerder geschetst 
een sleutelrol had, startte de nieuwe 
nederlandse Orde van advocaten bij 
de Balie te Brussel haar werkzaamhe-
den op 1 januari 1985 en konden ook 
nederlandstalige Brusselse advocaten 
eindelijk het stafhouderschap am-
biëren, 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 pleitge-
nootschap, wat niet helemaal hoeft 
te verbazen. de derde stafhouder 
august de ridder (1988-1990) was zo 
bijvoorbeeld voorzitter in het gerech-
telijk 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 staf-
houder (2008-2010), was voorzitter in 
1994-1995. 

uiteraard mag ook het voorzitterschap 
in 1999-2000 van de huidige, zeven-
tiende stafhouder patrick a. dillen niet 
onvermeld blijven. en eigenlijk is de 
opsomming nog niet volledig, omdat 
natuurlijk ook niet kan worden voor-
bijgegaan aan cassatiestafhouder hu-
guette geinger die eerder voorzitter 
was in 1983-1984 en aan cassatiestaf-
houder 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 pleitgenoot-
schap zullen komen…

Hier ronden we deze al te korte 
historische schets af, waarin we 
noodgedwongen slechts een paar epi-
sodes uit de veel rijkere geschiedenis 
van het Vlaams Pleitgenootschap 
op een te summiere wijze voor het 

dOssier

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.

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. 223-
224. 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 Brus-
sel, verslag van de Brusselse tuchtraad, zitting van 25 november 1918. zie over de wedervarigheden van stafhouder théodor tijdens de eerste wereldoor-
log: 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.

 ► 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. 



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.
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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 Wereldoorlogvan de oprichting tot en met 
de Tweede Wereldoorlog

Voorzitters van het Vlaams pleitgenootschap 

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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permanente Vorming

het vlaams pleitgenootschap organi-
seert tal van vormingsactiviteiten/oplei-
dingen voor advocaten.

vooreerst is er de jaarlijkse studiedag 
die dit jaar in het teken staat van ver-
bintenissenrecht.

daarnaast biedt het vpg, in samenwer-
king 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. 

recyclagemiddagen & opleidingen
 

activiteitenkalender

per opleiding worden 2 juridische punten 
toegekend

• stagiair-leden betalen 15 eur
• leden 25 eur
• niet-leden 50 eur

daarnaast bieden wij een abonne-
mentsformule 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

§
1

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. 

een snelcursus Frans voor juristen

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 (warmoes-
berg 26, 1000 Brussel). de eerste sessie 
heeft plaats op 15 maart 2017.

Matsukaze productiefoto © Bernd Uhlig  ►
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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 deel-
nemers 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 ver-
loren, bij een pijnboom op het strand, 
te verlaten. 

culturele activiteiten
 

27 mei 2017 
Anima ardens 
Studio Thor 

anima ardens - ook wel “brandende 
ziel” - is een moderne dansvoorstel-
ling, waarbij elf mannen de naaktheid 
van hun lichaam zullen gebruiken om 
zich al dansend uit te drukken. hier-
bij vormen zij dan weer een homo-
gene groep, dan weer een individu 
dat zijn eigen weg zoekt binnen de 
collectiviteit. 

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

21 juni 2017
Rosas danst Rosas 
Kaaitheater

‘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 be-
roep worden gedaan op een volledig 
nieuwe en jonge cast. het betreft een 
moderne dans waarbij op een ritmi-
sche muziek bepaalde gefractioneerde 
bewegingen uit het alledaagse leven 
steeds herhaald worden in afwisselen-
de volgorden, om zo één dansvoorstel-
ling te vormen. 

Matsukaze productiefoto © Bernd Uhlig  ►

Anima ardens
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Brandpunt

Op 28 november 2016 werd de offi-
ciële Engelse vertaling (naast de reeds 
bestaande originele Franse tekst) van 
het OHADA-verdrag en van de uni-
forme 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 Ohada-
verdrag). het doel van de Ohada 
is ervoor te zorgen dat de verschil-
lende 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 bewe-
gingen tot stand gebracht: enerzijds 
neemt de raad van ministers van de 
lidstaten (het hoogste orgaan van de 
Ohada) eenvormige wetten aan, en 

anderzijds richt het Ohada-verdrag 
een rechtbank op (het "cour commu-
ne de justice et d'arbitrage", afgekort 
"ccja") die als cassatierechter functio-
neert 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 onder-
tussen 17 afrikaanse lidstaten toege-
treden tot de werking van de Ohada: 
in 1995 senegal, centraal afrika, mali, 
de comoren, Burkina fasso, Benin en 
niger ; in 1996 guinee-Bissau, ivoor-
kust, kameroen, togo en tsjaad; in 1998 
gabon; in 1999 de republiek congo 
(congo-Brazzaville) en equatoriaal-
guinea; 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 wet-
ten zijn rechtstreeks toepasselijk en 
bindend in de lidstaten, niettegen-
staande 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 han-
delsfonds, de tussenpersonen in het 
handelsrecht en de handelskoop.

verdere eenmaking van 
het handelsrecht in afrika

leo van den hOle
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2.  de eenvormige wet van 17 april 

1997 betreffende de commerciële 
vennootschappen en de econo-
misch samenwerkingsverbanden 
(esv) bepaalt de regels en voor-
waarden 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 zekerhe-
den 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 zeker-
heid (zoals een borgstelling en een 
garantiebrief).

 4.  de eenvormige wet van 
 10 april 1998 betreffende 

kor tgedingprocedures en be-
treffende middelen van tenuit-
voerlegging 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 tenuit-
voerlegging.
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 5.  de eenvormige wet van 10 april 
1998 betreffende vereffeningspro-
cedures bevat een preventieve 
regeling om de schuldenaar te 
helpen voordat hij zijn betalingen 
moet staken, een wcO procedure, 
en een vereffeningsprocedure een-
maal 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 modali-
teiten ervan, en het praktische 
verloop van de procedure (het 
bestaan van een arbitrageover-
eenkomst, 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 organisa-
tie en de harmonisatie van de 
boekhoudregels organiseert een 
nieuw systeem van boekhouding, 
nieuwe normen voor de financiële 
administratie en de openbaarma-
king 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 wegver-
voer, ongeacht de nationaliteit van 
de partijen, als het vervoer gebeurt 
(1) in een lidstaat, (2) tussen twee 

lidstaten, of (3) tussen een lidstaat 
en een derde staat.

9.  de eenvormige wet van 15 december 
2010 betreffende de coöperatieve 
vennootschappen regelt de oprich-
ting, de werking, het omvormen en 
het ontbinden van coöperatieve 
vennootschappen.

 
10. de eenvormige wet van 15 december 

2010 betreffende het algemene 
handelsrecht heeft de eenvor-
mige 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 handelsre-
gister en van het roerend krediet, 
van het nationale en het regionale 
dossier, van de handelshuur en het 
handelsfonds, van de tussenperso-
nen 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 de-
cember 2010 voert enkele nieuwe 
zekerheidsrechten in, verbetert de 
formulering en de presentatie van 
de eenvormige wet, en past de 
inhoud aan aan de andere eenvor-
mige wetten.

 
artikel 2 van het Ohada-ver-
drag 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 ge-
immobiliseerd wordt door broe-
dertwisten, 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 lidsta-
ten. De officiële vertaling naar het 
engels van zowel het Ohada-ver-
drag 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 vertaling 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

Brandpunt
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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.

▲ Brasov      ▼ Prejmer vestigingskerk

Kasteel van Vlad Iii Dracula in Bran

vpg cultuurreis

vpg cultuurreis: transsylvanië
24 mei 2017 – 28 mei 2017

de legende van dracula

Het personage Dracula is gebaseerd op de histori-
sche prins Vlad III, bijgenaamd Dracula (wat “zoon 
van de Duivel” betekent in het Roemeens en het La-
tijn). Bram Stoker, de auteur van het beroemde boek 
over de aristocratische vampier, kwam deze naam 
tegen toen hij zich verdiepte in de Roemeense ge-
schiedenis. 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 Otto-
maanse Rijk en daaraan zijn bijnaam Vlad Dracula of 
Vlad de Spietser heeft te danken. 
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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 pleidooi-
en 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 beoor-

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 bena-
drukte dat het niveau van de pleidooi-
en zeer hoog lag. het enthousiasme 
en de inzet van de deelnemers wekte 
bewondering.

de jury koos mr. arie van hoe als eer-
ste 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.

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.

als derde laureaat koos de jury mr. 
karen paridaen, omwille van haar vlotte 
spreekstijl en haar goede taal, en omwille 
van een duidelijk gestructureerd plei-
dooi. zij ontving een dorff-fondsprijs ter 
waarde van 500 euro.

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 abon-
nement op de juridische databank ‘jura’ 
verbonden.
 
dank aan de talrijke supporters alsook 
aan de juryleden, die hun rol als strenge 
maar rechtvaardige rechters met glans 
voor hun rekening hebben genomen.
 

vurige pleidooien voor een strenge 
maar rechtvaardige jury

jaarlijkse pleitwedstrijd 

“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.”

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)



p/15

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).

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 

loopsessies ter voorbereiding van de 
advocatenrun 2017. 

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.

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!

naast al deze vrolijke activiteiten brengt 

2017 echter ook de nodige uitdagingen 
met zich mee.

hoe zal de overgang naar het Btw-
regime 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? 

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.

Met confraternele groet, 

woord van de jabkes

een welgevuld programma

floor ketels sebastiaan vermeersch 
Voorzitter JABkes Vertegenwoordiger van de Stagiairs
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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 92.400,87 €
 indicatief winstaandeel (1%) 12.500,83 €
 Totaal op 67 jaar  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.


