
het poelaertplein
Tweemaandelijks informatieblad • Gerechtelijk jaar 2016-2017
23ste Jaargang • Nr 5 juni-juli 2017
P 701328 • Afgiftekantoor: Charleroi X

5/
2016-
2017

Voorwoord
Bedankt voor uw inzet 
en enthousiasme

InterVIew
nieuwe voorzitter kiest 
voor continuïteit

ActuAlIteIt
receptie van de voorzitter

StudIedAg
zoomt in op 
verBintenissenrecht

cultuurreIS
verkent onBekend 
transsylvanië

VerplIchte AAnwezIgheden 
op BAlIe-ActIVIteIten ter 
dIScuSSIe



uit voorzorg…
nu denken aan later

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

Jonas, 35 jaar, verdient als jongste partner in een advocatenkantoor 40.000 € 
(basis: geïndexeerd belastbaar beroepsinkomen 2014)
hoeveel kan hij maximaal veiligstellen voor een gewoon 
VApz contract: 3.127,24 €*

wat ontvangt Jonas op het einde van de overeenkomst op 67 jaar**

 Bruto ouderdomskapitaal 125.040,19 €
 indicatief winstaandeel (1%) 22.809,81 €
 Totaal op 67 jaar  147.850,00 €

*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.
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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 confraters, 

het 126ste werkingsjaar van het vlaams 
pleitgenootschap is afgerond. dit voor-
woord in het vijfde en laatste nummer 
van het poelaertplein is meteen ook 
mijn laatste wapenfeit als voorzitter. 

u merkt het, de tijd vliegt. voordat ik de 
fakkel doorgeef aan mijn opvolger, mr. 
tim treunen, wens ik van de gelegen-
heid gebruik te maken om iedereen 
van het uittredende bestuur persoon-
lijk te bedanken voor de inzet en het 
enthousiasme van het afgelopen jaar. 

een organisatie is maar zo sterk 
als de steun van haar basis

een succesvol werkingsjaar is onmo-
gelijk zonder een sterke ploeg. als ik 
terugblik op het gevarieerde en rijkelijk 
gevulde programma dat het vpG het 
voorbije jaar heeft weten te realiseren, 
kan ik niet anders dan concluderen 
dat het vpG-bestuur 2016-2017 een 
ijzersterke ploeg was. ik heb er ook 
alle vertrouwen in dat de toekomstige 
ploeg, die zowel uit bekende als uit 
nieuwe gezichten bestaat, op hetzelfde 
elan zal doorgaan.

een succesvol werkingsjaar hangt 
echter niet enkel af van een sterke 
bestuursploeg. een organisatie is maar 
zo sterk als de steun van de leden aan 
de basis. daarom wens ik ook u allen, 
beste confraters, uitgebreid te bedan-
ken voor de steun die u ook dit jaar 
weer aan het vlaams pleitgenootschap 
heeft toegedragen. het galabal was 
ook dit jaar een overdonderend suc-
ces, nagenoeg elke culturele activiteit 
was in een mum van tijd uitverkocht 
en onze permanente vormingen ble-
ken een schot in de roos te zijn. onze 
organisatie heeft haar statutair doel 
– de ontwikkeling van het nederlands-

woord van de voorzitter Jonas van campenhout

talig rechtsleven in Brussel – succesvol 
kunnen verwezenlijken mede dankzij 
u allen.

Graag had ik ook een woord van dank 
tot mijn kantoor gericht voor de on-
dersteuning en het begrip gedurende 
het afgelopen jaar. in tijden van billable 
hours, realisation rates en targets is het 
niet vanzelfsprekend dat een jonge 
medewerker een mandaat opneemt 
waar behoorlijk wat tijd in kruipt. ik 
wens de vennoten van mijn kantoor 
daarom individueel te bedanken voor 
het feit dat zij mij de nodige tijd en 
ruimte hebben willen geven.

met dit laatste dankwoord zit mijn taak 
als voorzitter er nu echt definitief op. 
of u uw vakantie nu doorbrengt op 
witte stranden met azuurblauw water en 
wuivende palmen, in de woeste natuur 
van het hoge noorden of gewoon lekker 
thuis in de tuin met een goed boek: laad 
de batterijen helemaal op zodat u er in 
september weer tegenaan kunt!

Jonas van campenhout
Voorzitter 2016-2017

Jonas Van Campenhout
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interview

Tijdens de Algemene Vergadering van 
2 juni werd Tim Treunen tot voor-
zitter van het VPG voor het gerech-
telijk jaar 2017-2018 verkozen. Met 
deze 35 jarige Leuvenaar mogen we 
ons alvast aan een goed bestuurde 
vereniging verwachten, want ook als 
ondervoorzitter toonde deze in het 
sociaal recht gespecialiseerde advocaat 
zich een gedreven organisator en als 
penningmeester een goede huisvader. 
Toch weet iedereen die hem wat 
beter kent dat Tim ook een levens-
genieter is en geen feestje zal missen. 
Een van zijn eerste beleidsbeslissingen 
was overigens het vastleggen van de 
locatie van het komende galabal. Maar 
daarover houdt hij de lippen voorlopig 
nog stijf op mekaar. 

Gelukkig is tim treunen over andere 
onderwerpen wat loslippiger en krijgen 
we in een kort gesprek al een goed 
inzicht in de persoonlijkheid van de 
nieuwe voorzitter en laat hij ook al in 
zijn kaarten zien over wat we onder zijn 
voorzitterschap mogen verwachten. 

“Verwacht vooral geen spectaculaire ver-
anderingen. Ik sta voor continuïteit. Overi-
gens de hele organisatie van ons bestuur 
is daarop geënt en het is een ongeschre-

ven wet dat de eerste ondervoorzitter de 
voorzitter opvolgt, precies om het beleid 
te kunnen voortzetten. Je moet natuurlijk 
wel nog verkozen worden.”

engagement
en verkozen werd tim tijdens de av 
van 2 juni 2017 met unanimiteit van de 
stemmen. we hebben zijn geëngageerde 
inzet voor het vpG de afgelopen jaren 
dan ook al mogen ondervinden. 

“Ik ben, wat ze zeggen, een verenigings-
beest. Als student was ik ook al lid van de 
faculteitsraad en in mijn vrije tijd was ik 
voorzitter van een zaalvoetbalclub. Toen ik 
stage liep aan de balie van Leuven, was 
ik bestuurslid van de Jonge Balie. In 2014 
ben ik naar de Brusselse balie verhuisd: 
eerst als stagiair-advocaat en daarna 
als advocaat bij  VWEW Advocaten.  
Het jaar daarop engageerde ik me als 
secretaris bij het VPG en het afgelopen 
gerechtelijk jaar was ik eerste ondervoor-
zitter en penningmeester. Ik weet dus 
wat me te wachten staat, maar de extra 
werkdruk schrikt me niet af. Zeker niet 
omdat het kantoor waarvoor ik nu werk, 
mij steunt in mijn voorzitterschap. Men 
weet dat het voorzitterschap bepaalde 
verplichtingen met zich meebrengt. Het 
is vooral belangrijk om daarover goede 

afspraken te maken. Anderzijds zal ik 
tijdens het komende gerechtelijk jaar mijn 
netwerk behoorlijk verruimen en ik meen 
dat dat ook een meerwaarde voor het 
kantoor kan betekenen.

Mijn engagement in het VPG heeft me 
de afgelopen jaren overigens al heel wat 
inzicht gegeven. Er zijn zaken waarvan ik 
twee jaar geleden niet zou geweten heb-
ben hoe ik ze moest aanpakken, terwijl 
ik nu nagenoeg onmiddellijk weet waar ik 
naartoe wil.

Als voorzitter moet je natuurlijk ook wel 
een beleidsplan en een begroting voor-
leggen. Het volgen van een duidelijke lijn 
in de aanpak van de activiteiten en het 
beheersen van de inkomsten en uitgaven 
is in deze functie uitermate belangrijk. 
Ik hoop uiteraard ook dat ik op mijn 
ondervoorzitters en het bestuur kan reke-
nen. Want ik zie het voorzitterschap als 
teamwerk. Ik wil dat we in een fijne, zelfs 
ludieke sfeer, toch kwalitatief hoogstaande 
zaken kunnen realiseren. Of het nu gaat 
over de organisatie van de Openingscon-
ferentie, of de invulling van de Perma-
nente Vorming of het programma van de 
Studiedag… het moet ‘top’ zijn. Ik streef 
er ook naar om een hoogstaand cultureel 
programma te kunnen aanbieden. En ver-

nieuwe vpG-voorzitter 
streeft continuïteit na

karin vanhoof

§
1
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mits we ons iets onafhankelijker kunnen 
opstellen van de Orde, wil ik ook werk 
maken van regelmatige paleisdiscussies 
rond maatschappelijk juridische thema’s.”

een eeuwige studax
uit de cv van tim valt alvast een brede 
maatschappelijke interesse af te lezen. 
Geboren en getogen in holsbeek bij 
leuven, leek een studentencarrière 
aan de kuleuven voor de hand te 
liggen. tim opteerde in eerste instantie 
voor politieke wetenschappen. na het 
behalen van zijn master ging hij ook 
nog voor een algemene lerarenop-
leiding. maar ook dat bevredigde zijn 

leergierigheid nog niet helemaal. hij 
deed er nog een master in de rechten 
bovenop en of dat nog niet genoeg 
was, behaalt hij dit jaar aan de vuB een 
master na master in het sociaal recht.

Laat ons nog even terugkomen op het 
VPG. Heeft een Jonge Balie nog zin 
binnen de Orde?
“Zeker weten. We staan veel dichter bij 
de jonge advocaten, daarom werken we 
ook nauw samen met de JABkes en met 
de andere jonge balies. Maar ik zie een 
bestuursfunctie bij het VPG ook als een 
leerschool.  Als Jonge Balie werken we 
in een ongedwongen kader en kunnen 

we ons wel eens een schoonheidsfoutje 
permitteren. Een goede samenwerking 
met de stafhouder en de raad van de 
Orde is dan ook uitermate belangrijk. 
De organisatie van het debat tussen de 
kandidaat-stafhouders is daar een goed 
voorbeeld van.”

En heeft de V van Vlaams nog zin in 
deze Jonge Balie?
“Ik zou mezelf zeker geen ‘flamingant’ 
noemen, maar ik ben uiteraard wel een 
Vlaming. Onze statuten spreken over het 
bevorderen en ontwikkelen van de Ne-
derlandstalige rechtscultuur. Daar kan ik 
alleen maar voorstander van zijn. Kunnen 

De nieuwe VPG-voorzitter Tim Treunen met de uittredend voorzitter Jonas Van Campenhout 
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werken en leven in je moedertaal is wat 
mij betreft essentieel, maar je mag ook 
niet onderschatten wat een grote troef 
het werken in een 2-talige stad is. Ik 
pleit dan ook voor goede contacten met 
onze franstalige confraters en in die zin 
woont het bestuur van het VPG zoveel 
mogelijk de activiteiten van de CJBB bij. 
Initiatieven voor een verdere samenwer-
king met de Franstalige balie binnen 
Brussel zouden zeker nuttig zijn, maar 
die moeten wel van de Orde komen. 
Indien mijn bestuur en onze leden zich 
hierin kunnen vinden, zal ik daar graag 
aan meewerken..”

Brussels by night 
tim komt oorspronkelijk uit holsbeek, 
een dorpje dicht bij leuven. 

“Klopt, die studentenstad is eigenlijk 
steeds het middelpunt van mijn wereld 
geweest. Al mijn vrienden woonden en 
wonen daar in de buurt. Ik heb er gestu-
deerd en ik ben daar altijd uitgegaan. 
Brussel, daarentegen, is voor mij steeds 
een verre exotische stad geweest, die mij 
misschien zelfs een beetje angst inboe-
zemde. Iets waar ik achteraf gezien niet 
echt trots op ben en waar ik zelfs spijt 
van heb. Na een half jaar in Barcelona 
op Erasmus te hebben gezeten, besefte 
ik wat een stad echt is en ben ik Brussel 
gaan ontdekken. Ik weet nog dat ik ooit 
na een een nachtje uit in Brussel amper 
kon geloven dat ik 20 min later met de 
trein (ik woonde toen in Leuven) al thuis 
was. Toen pas besefte ik ten volle hoe 
dicht Brussel al die tijd geweest is en 
wat een luxe dat is. Een echte stad vlak 
bij huis. Ik denk niet dat ik ooit zonder 
zou kunnen.”  

als voorzitter van het vpG zal tim 
Brussels by night ongetwijfeld nog wat 
beter leren kennen. 

interview

     

het bestuur van het 
vlaams pleitgenootschap

2017-2018

voorzitter tim treunen 

eerste ondervoorzitter  emmanuel verraes 

tweede ondervoorzitter dieter van outrive 

pro-voorzitter  Jonas van campenhout

openingsredenaar  John-John ackaert

penningmeester philippe van Gaever 

Bestuursleden   clément claessens 
 hanne craninx
 Jan-pieter everts
 kasia Fransen
 Gert-Jan hendrix
 Floor ketels
 Femke sempels
 Peter Taffijn
 lauranne truyens
 anne-victoire vandekerckhove
 maria-clara van den Bossche
 evelyne van lil
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24 november 2017
galadiner en aansluitend dansfeest

let’s dance
Het Vlaams Pleitgenootschap heeft het genoegen u uit te nodigen op de openings-
conferentie ter gelegenheid van het 127ste werkingsjaar. 

Vrijdagavond, 24 november 2017, bent u van harte welkom op het galadiner en 
het aansluitende dansfeest. De locatie houden we nog even geheim maar dat het 
ook dit jaar weer een spetterend dansfeest zal worden, daar mag u op rekenen.

“Let’s dance - Put on your red shoes and dance the blues”
(david Bowie) 

Wij hopen u massaal te mogen begroeten. Noteer de 
datum alvast in uw agenda! Meer informatie en details 
over de inschrijving volgen later. 
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actualiteit

receptie van de voorzitter

Op de eerste vrijdag van de maand 
juni kiest de Algemene Vergadering 
van het Vlaams Pleitgenootschap 
traditioneel een nieuwe voorzitter 
voor het gerechtelijk jaar 2017-2018 
en trakteerde uittredende voorzitter 
de leden op een drankje. Dat was dit 
jaar niet anders, tenzij dat de gasten 
op een uitzonderlijke locatie, op 
een steenworp van het Justitiepaleis, 
begroet mochten worden. 

het veilinghuis lempertz is bij kunst-
liefhebbers geen onbekende, want 
een van de oudste veilinghuizen in 
europa met bijhuizen in keulen, Berlijn 
en münchen. de Brusselse tak van 
veilinghuis lempertz bestaat al sinds 
1985. het indrukwekkende, historische 
pand in de Grote hertstraat, waar het 
veilinghuis sinds 2014 onderdak heeft, 
werd ontworpen door architect Jules 
Barbier (1865-1910), die bekend stond 
om zijn herenhuizen en kerken in neo-
renaissance en jugendstil. het gebouw 

wordt overigens al sinds het begin van 
de twintigste eeuw als veilinghuis ge-
bruikt. destijds hield de galerie leroy 
Frères noemenswaardige veilingen in 
dezelfde zaal. 

nadat de eerste dorst was gelest en 
de grootste honger was gestild, werd 
er even aandacht gevraagd voor een 
korte toespraak waarin de uittredende 
voorzitter, Jonas van campenhout, zijn 
bestuur bedankte voor de fijne samen-
werking. ook de leden kregen een 
bedankje, want zonder hen zou het 
vpG geen reden van bestaan hebben. 

en uiteraard werd ook secretaresse 
Marleen letterlijk en figuurlijk in de 
bloemetjes gezet. ten slotte nam ook 
de uittredende eerste ondervoorzitter, 
de toekomstige voorzitter, tim treunen, 
het woord en werden alle aanwezigen 
uitgenodigd om nog even te genieten 
van het mooie kader, de lekkere spijzen 
en de overvloedige drankjes. 

uittredende voorzitter neemt 
afscheid in uitzonderlijke locatie 



p/7



p/10

studiedag over het verbintenissenrecht 
Op 12 mei 2017 kwam een gemo-
tiveerd publiek samen om deel te 
nemen aan de studiedag van het VPG, 
die dit jaar een aantal aspecten van 
het ‘verbintenissenrecht’ behandelde.

mr. stijn claeys (advocaat Balie Brussel) 
opende als eerste spreker de studie-
dag en vroeg onze aandacht voor de 
wetgeving over de pre-contractuele 
informatieplicht bij commerciële 
samenwerkingsovereenkomsten. hij 
overliep de evolutie van de wet van 
19 december 2005, via het ont-
werp van het wetboek economisch 
recht (wer) zoals dat in 2009 werd 
voorbereid, tot de huidige tekst van 
boek X van het wer. hij besloot zijn 
uiteenzetting met een analyse van het 
toepassingsgebied en de sancties die 
zijn voorzien bij het niet nakomen van 
de pre-contractuele informatieplicht.

de heer wannes vandenbussche 
(medewerker ku leuven) gaf daarna 
een overzicht van de actuele tendensen 

inzake de bewijslast. hij besprak het 
wettelijk kader van de bewijslastregeling 
in ons recht (zijnde art. 1315 B.w. en 
art. 870 Ger.w.). vervolgens stelde hij 
zich de vraag of deze bewijslastrege-
ling van ons recht enkel gold voor het 
bewijsrisico (wat zou betekenen dat 
door de bewijslastregeling enkel de 
partij wordt aangeduid die de negatieve 
gevolgen ondergaat op het einde van 
de procedure als het bewijs niet wordt 
geleverd), of daarentegen eerder be-
trekking had op zowel het bewijsrisico 
als op de bewijsvoeringslast (wat zou 
betekenen dat door de bewijslastrege-
ling eveneens de partij wordt aangeduid 
die tijdens de procedure het bewijs 
naar voor moet brengen).

de heer michaël de potter de ten 
Broeck (postdoctoraal medewerker 
aan de uGent) gaf ons vervolgens een 
interessant overzicht van de stand van 
het burgerlijk contractenrecht in de 
gevallen van overmacht en imprevisie. 
in deze beide situaties (dus zowel bij 

overmacht als bij imprevisie) heeft de 
schuldenaar door een wijziging van 
de omstandigheden die zich voordoet 
na het sluiten van de overeenkomst, 
problemen om zijn verbintenissen na 
te komen. in de huidige stand van het 
Belgische recht wordt enkel overmacht 
erkend. de imprevisieleer wordt niet 
aanvaard.

mr. alexis Fierens (advocaat Balie Brus-
sel) besprak daarna enkele aandachts-
punten bij het opstellen van ip-con-
tracten. hij gaf eerst een overzicht van 
de gemeenschappelijke kenmerken 
van intellectuele eigendomsrechten. 
vervolgens lichtte hij toe hoe het 
recht de intellectuele eigendomsrech-
ten beschermt in het auteursrecht, 
het merkenrecht, het tekeningen- en 
modellenrecht, het octrooirecht, en in 
de overige ip-rechten. 

het laatste onderwerp van de voor-
middag was de verbintenisrechtelijke 
aspecten van de it-contracten. mr. 

 leo van den hole
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raf schoefs (advocaat Balie Brussel) 
wees op het belang van it-contracten 
in ons recht en gaf een overzicht van 
de typische it-contracten. hij over-
liep eveneens de belangrijkste juridi-
sche knelpunten bij de redactie van 
it-contracten, zijnde de vraag of de 
verbintenissen resultaats- of inspan-
ningsverbintenissen zijn, welke aanspra-
kelijkheidsbeperkingen kunnen worden 
opgenomen in het contract, de sla’s 
en service credits, het belang van de 
bescherming van de persoonsgege-
vens, en de duur, de opschorting en de 
beëindiging van de it-contracten.

na een lekkere lunch, besprak mr. peter 
parez (advocaat Balie Brussel) de aan-
delentransacties. de algemene regels 
van de koop staan in het burgerlijk 
wetboek vermeld. maar kunnen deze 
regels zonder meer worden toegepast 
als het voorwerp van de koopovereen-
komst bestaat uit ‘aandelen’? en wat zijn 
de rechtsgevolgen van de verklaringen 
en garanties (in het engels de ‘represen-

tations and warranties’) die de partijen 
geven? en hoe wordt de prijs van een 
aandelentransactie bepaald?

vervolgens lichtte mr. karel nijs (ad-
vocaat Balie Brussel) de verbintenis-
rechtelijke aspecten van distributie- en 
samenwerkingsovereenkomsten toe. 
een distributieovereenkomst is als 
kaderovereenkomst immers veel meer 
dan een loutere opeenvolging van 
koop- en verkoopovereenkomsten. 
een distributieovereenkomst bevat 
een aantal welbepaalde samenwer-
kingsverplichtingen voor de beide 
partijen, waarbij de ene partij wordt 
geïntegreerd in de distributieorganisa-
tie van de andere partij. mr. nijs had 
tijdens zijn voordracht een bijzondere 
aandacht voor de concessie, de con-
cessie van alleenverkoop, de agentuur 
en de franchise. 

de studiedag werd afgesloten met een 
panelgesprek dat werd gemodereerd 
door prof. aloïs van oevelen. de 

heer dimitri schrijvers (bedrijfsjurist 
bij Fluxys) en mr. peter parez discus-
sieerden over wat de privésector nu 
eigenlijk van advocaten verwacht. Be-
drijfsjuristen contacteren een advocaat 
omdat ze met een juridisch probleem 
zitten, maar soms ook omdat er 
binnen het bedrijf over een juridisch 
probleem een discussie bezig is en de 
bedrijfsjurist van de advocaat een se-
cond opinion vraagt. de advocaat van 
zijn kant wil zo efficiënt en doelmatig 
als mogelijk diensten leveren aan de 
bedrijfsjurist, en wil het bedrijf zo goed 
mogelijk bijstaan.

het vpG dankt het publiek dat op 
deze mooie dag bereid was enkele 
uren op te offeren om deze inte-
ressante studiedag te volgen. een 
bijzondere dank eveneens aan prof. 
van oevelen, die zich in het thema 
van het verbintenissenrecht thuis voelt 
als een vis in het water, en die ons op 
een enthousiaste wijze doorheen deze 
boeiende materie loodste.

xxxxxxxxxxxxDe sprekers van het panel van de voormiddag: de heer Michaël de Potter de ten Broeck; Mr. Raf Schoefs, Prof. Aloïs Van Oevelen, de heer Wannes Vandenbussche en 
Mr. Alexis Fierens



vpG cultuurreis

Ondanks de commotie rond de aan-
komst van President Trump op Brus-
sels Airport, kon op woensdag 24 mei 
2017 het Vlaams Pleitgenootschap 
met het voltallige aantal deelnemers 
naar Roemenië vertrekken, het land 
van Dracula, het echtpaar Ceauṣescu 
en het recente straatprotest.

laat op de avond kwamen we aan in 
Boekarest waar we meteen door de 
lokale reisorganisator, Visit Transilvania 
Travel, per bus naar het duke hotel 
werden gebracht.

de volgende ochtend moesten we al 
vroeg uit de veren om het parlements-
paleis te bezoeken. de bouw van het 
parlementspaleis begon in 1983 en het 
is volledig opgetrokken uit en gestof-
feerd met roemeense materialen, een 
paar houten deuren te na die destijds 
door mobutu werden geschonken. het 
gebouw is zo groot dat we er uitein-
delijk slechts 5 % van te zien kregen.

in de namiddag werden we ontvangen 
door de stafhouder van Boekarest. 

philippe van Gaever

vpG cultuurreis 
naar transsylvanië 

na een interessante uitwisseling over 
de verschillende praktijken aan onze 
balies, kregen we een rondleiding op 
het hof van beroep van Boekarest. 
we sloten de namiddag af met een 
wandeling door het oude centrum, 
waarbij we onder meer het prachtige 
stavropoleos-kerkje bezochten.

op vrijdagochtend vertrokken we op 
een regenachtige busreis naar trans-
sylvanië. deze streek wordt geken-
merkt door een bosrijk, bergachtig en 
groen landschap. tijdens haar bewogen 
geschiedenis werd zij economisch 
ontwikkeld door saksische duitsers die 
een sterke invloed hebben nagelaten.

Als eerste deden we de stad Braşov 
aan, gekenmerkt door haar protes-
tantse gotische zwarte kerk. daarna 
reisden we door naar het kasteel van 
Bran, ook wel gekend als het kasteel 
van dracula dankzij Bram stoker. 
de echte dracula, genaamd vlad 
Ţepeş, zat hier slechts twintig dagen 
opgesloten als gevangene. een echte 
toeristenval dus. 

Bij valavond kwamen we aan in het 
Hotel Wolf 2, even verderop, met zicht 
op het befaamde vampierenkasteel.

op de voorlaatste dag straalde de zon 
en bezochten we de mooie weerkerk 
van prejmer, waar de saksische duitsers 
konden schuilen bij gewelddadige inval-
len. tegen de middag kwamen we aan in 
de geboortestad van Dracula, Sighişoara, 
en om alle clichés te bevestigen aten we 
in zijn geboortehuis. het is een pittoresk 
stadje met vele kleurrijke gebouwen 
waar het aangenaam kuieren is.

na een laatste avond met wijn proeverij 
en wat traditionele dansen met de 
roemeense jeugd, bezochten we, om-
geven door horden toeristen, op zon-
dag 28 mei 2017 het kasteel van Peleş, 
gebouwd door de eerste roemeense 
koning vanaf 1873. 

na een zoektocht naar wat verdwaalde 
deelnemers, vertrokken we dan in ijl-
tempo naar de luchthaven van Boeka-
rest om op het vliegtuig na te genieten 
van onze reis.
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ter discussie

Eindelijk een doorbraak in het dos-
sier van de stageverplichtingen: de 
Raad buigt niet, maar breidt de moge-
lijkheden uit om de betrokkenheid bij 
het Balieleven aan te tonen.

Na kreten en gefluister, zware verkie-
zingsbeloften en ongeloof in hoofde 
van de stagiairs is het zover: op 6 maart 
2017 besliste de raad dat de stagiairs 
verplicht blijven tot het bijwonen van 
of deelnemen aan drie balie-activiteiten 

gedurende de drie stagejaren. echter, de 
activiteiten die in aanmerking worden 
genomen, worden uitgebreid. 

enerzijds blijven de drie huidige 
verplichtingen tot de mogelijkhe-
den behoren, te weten de plechtige 
openings zitting, de algemene verga-
dering en de rouwhulde. anderzijds 
kunnen ook andere activiteiten in 
aanmerking worden genomen. uit p.v. 
nr. 13 en 14 van de raad konden alvast 
volgende suggesties worden gedistil-
leerd: deelname aan het project de 
zitting, de opendeurdag, de stand van 
de orde op Batibouw, het project ad-
vocaat in de school, de pleitwedstrijd 
en de betrokkenheid van stagiairs 
bij de werking of het bestuur van de 
JaBkes of het vlaams pleitgenootschap. 
de raad zal een niet-exhaustieve lijst 
met mogelijke activiteiten opstellen. 

daarnaast is het de stagiairs ook toe-
gelaten eigen voorstellen naar voor te 
brengen die door de stagecommissie 

en de raad aanvaard en gelijkgescha-
keld kunnen worden met een verplich-
te activiteit. 

als vertegenwoordiger van de stagiairs 
juicht ondergetekende dit compromis 
ten zeerste toe. het was duidelijk 
dat een volledige afschaffing van de 
verplichte aanwezigheden niet mogelijk 
was – en om verschillende redenen 
zelfs ongewenst zou zijn.

 “Stagiair zijn aan de Balie” is immers 
meer dan het werken op kantoor. 
onze beroepsgroep wordt geken-
merkt door een rijke geschiedenis en 
een sterk gevoel van samenhorigheid 
dat zich vertaalt in bepaalde tradities 
en gebruiken, alsook in een verant-
woordelijkheidszin naar de maatschap-
pij toe. de beroepsopleiding moet 
hiervan een weerspiegeling zijn.

daartegenover staat dat de stagiairs 
uiteraard niet louter als zaalvulling 
kunnen worden gebruikt. zoals onze 

 Een Compromis à la Belge: 
verplichte aanwezigheden op Balie-activiteiten 

blijven, mogelijkheden om te voldoen 
worden uitgebreid
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stafhouder terecht opmerkt, is het de 
bedoeling dat de stagiairs niet louter 
aanwezig zijn, doch ook iets meedra-
gen van de activiteiten. het ultieme 
doel moet zijn dat stagiairs met ple-
zier en vrijwillig naar activiteiten van 
de Balie komen. 

de verruiming van het aanbod aan 
activiteiten die gelijkgeschakeld kunnen 
worden, draagt hiertoe bij: het ontmoe-
ten van confraters op deze activiteiten 
vergoot de samenhorigheid tussen 
advocaten onderling en creëert meer 
voeling met de Balie in het algemeen. 

Bovendien kan op deze manier ook 
onmogelijk worden volgehouden 
dat het bijwonen van drie activitei-
ten verspreid over drie jaar tijd een 
onredelijke inspanning zou vergen 
van de stagiairs. immers, indien 
Balie-activiteiten op een interessante 
wijze worden ingevuld, zullen deze 
momenten worden beschouwd als 
meerwaarde en niet louter als last.

tenslotte juicht ondergetekende 
de visie van mr. nowé toe, dat de 
stagiairs moeten worden betrokken 
bij de invulling van de verplichtingen 

Rouwhulde 2016 (boven), Algemene Vergadering van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel van 2016 (links) en 2017 (rechts)

en dat zij moeten kunnen deelnemen 
aan de uitwerking ervan. 

Hierbij wordt dan ook een warme 
oproep gedaan aan alle stagiairs om 
ideeën en suggesties over te maken 
via vertegenwoordiger@jabkes.be, 
zodat hun voorstellen en bijdragen 
gehoord worden.

sebastiaan vermeersch*

Vertegenwoordiger van de stagiairs

* Deze bijdrage is geschreven in persoonlijke naam 
en bindt enkel de auteur
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