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Waarde confraters,

Enkele maanden geleden, op weg naar 
het Justitiepaleis. Alleenzetelend in één van 
de vele ochtendlijke veruitwendigingen 
van ons nationaal file-erfgoed werd mijn 
aandacht getrokken door een opmerkelijke 
stelling. De stelling werd verkondigd op 
een ochtendlijk duidingsprogramma van de 
Franstalige openbare omroep. Ze luidde 
als volgt: uit onderzoek blijkt dat minder 
dan 1 op 10 Brusselaars Nederlandstalig 
is. Een neerwaartse trend bovendien. 
Toch hebben de Vlamingen in Brussel een 
gegarandeerde vertegenwoordiging van 
17 op 89 parlementsleden. Ongeveer 1 op 
5 dus. Een situatie die moeilijk houdbaar 
is, of toch minstens herzien zou moeten 
worden. Aldus de geponeerde stelling.

Ik moet toegeven dat mijn flamingantische 
voelsprieten niet snel worden geprikkeld. 
Niet in het minst omdat ik ze eigenlijk niet 
bezit. Ik ben niet opgegroeid in een tijd 
noch plaats waar de koningskwestie of de 
taalstrijd een heet hangijzer was. Ook de 
collaboratistische wortels van de beweging 
hebben mij vaak afgeschrikt.

 La Première

Dat neemt uiteraard niet weg dat ik zelf 
een geboren en getogen Vlaming ben, als-
ook Nederlandstalig, en dus gevoelig voor 
uitspraken of maatregelen die dit onder-
deel van mijn identiteit op nadelige wijze 
aantasten. Ik heb namelijk geleerd dat men 
maar één moedertaal heeft. Die taal niet 
kunnen spreken, neemt een stuk van jezelf 
weg. Een stuk van de kracht om je uit te 
drukken, te verdedigen, hulp te vragen,...

Daarom heb ik moeite met het betoog 
van sommigen om het Nederlands niet 
meer de beschermde positie te geven die 
het nu heeft. Niet in het minst omdat de 
redenering ietwat mank loopt. Los van de 
methodologische kritiek op de taaltelling 
(men kijkt veelal naar de taal die wordt 
gebruikt in de fiscale aangifte en niet naar 
de sociologische multilinguïstische reali-
teit) is uit onderzoek ook gebleken dat 
een groot deel van de Brusselaars noch 
het Nederlands, noch het Frans als moe-
dertaal heeft. Een element dat door critici 
van de Nederlandstalige betonnering in 
Brussel vaak wordt aangehaald. Welke 
positieve invloed het wegnemen van een 
aantal privileges voor de Vlamingen (zoals 
recht op het Nederlands als procestaal) 
op deze maatschappelijke trend zou 
kunnen hebben, is mij echter een raadsel. 
Het zou echter wel degelijk een negatieve 
invloed hebben op de invloed van de 
Nederlandstalige advocaten in Brussel. 
Een bevolkingsgroep die de vereniging 
waar ik voorzitter van ben nogal na aan 
het hart ligt.

Even nefast voor deze groep lijkt het mij 
dat de Nederlandstalige rechtbanken naar 
pakweg Asse of Vilvoorde zouden ver-

Woord van de Voorzitter

huizen. Ook dit zou namelijk de invloed 
van Nederlandstalige Brusselse advoca-
ten gevoelig doen afnemen. Waarbij de 
gevolgen van ons file-erfgoed nog buiten 
beschouwing worden gelaten.

Ik kan dan ook enkel zeer sceptisch 
staan tegenover een aantal ideeën die 
de laatste tijd op tafel worden gegooid. 
Over één ding moet ik een aantal pro-
minenten in dit debat echter meer dan 
gelijk geven: de uithongering van Brussel. 
Veel te lang hebben (veelal Vlaamse) 
gezagsdragers Brussel-Hoofdstad als een 
politiek slagveld beschouwd, enkel en 
alleen nuttig om een tegenstander op 
de knieën te krijgen. Een onbegrijpelijke 
houding die een verwoestende invloed 
heeft op deze prachtige wereldstad in 
het midden van ons Belgenland. Ja, er zijn 
misschien ook institutionele maatregelen 
nodig. In de eerste plaats moet Brussel 
echter voldoende gefinancierd worden. 
Geld doet nu eenmaal nog steeds de 
wereld draaien. Niemand kan ontken-
nen dat Brussel veel geeft, maar daar te 
weinig voor terugkrijgt. Tijd om dat te  
veranderen. Zonder daarbij te raken aan 
de rechten van de Brusselse Vlamingen. 
“Met Brussel als het kan, zonder Brussel 
als het moet” mag nimmer enige partij 
haar strijdleus worden. 

Ziehier mijn eigen, bescheiden en zeer 
persoonlijke mening over dit gevoelige, 
maar o zo belangrijke onderwerp.

Tim Treunen
Voorzitter 2017-2018

Tim Treunen
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Pand op de handelszaak
Deze bijdrage heeft niet tot doel deze 
wetten op zich te bespreken – an-
dere auteurs hebben zich daar reeds 
ruimschoots over gebogen – doch 
een probleem met betrekking tot de 
toepasselijke procedure aan te kaarten, 
dat zich mogelijks kan voordoen bij de 
uitwinning van een pand op de han-
delszaak dat vóór 2018 werd gevestigd. 
Het pand op de handelszaak is een veel 
voorkomende zekerheidsvorm bij het 
afsluiten van kredietovereenkomsten. 

Wanneer een kredietovereenkomst 
wordt opgezegd ten laste van een 
onderneming, begint vaak een lange 
lijdensweg met betwisting omtrent de 
opzegging van het krediet en soms zelfs 
omtrent de toekenning van het krediet. 
Daarnaast ontstaan meestal ook een 
hele reeks betwistingen aangaande 
de uitvoering van de zekerheden. De 
krediet gever is meestal ingedekt met 
hypotheken en borgstellingen, maar 
frequent ook met een pand op de 
handelszaak. Voor een onderneming 

die in staat is om de opzegging van 
haar kredieten te boven te komen, 
is de uitwinning van een pand op de 
handelszaak uiteraard een doorn in het 
oog. De uitwinning heeft immers bij-
voorbeeld tot gevolg dat de voorraad 
die onder het pand valt, kan worden te 
gelde gemaakt. Het staat buiten kijf dat 
dat niet bevorderlijk is voor de produc-
tiemogelijkheden van de onderneming 
en dat deze laatste er dus baat bij kan 
hebben de uitwinning niet zonder slag 
of stoot door te laten gaan.

Op 1 januari 2018 trad de nieuwe ‘pandwet’ van 11 juli 2013 in werking.1 Tegelijkertijd trad ook de wet van 24 juni 
2013 inzake de zakelijke zekerheden op roerende goederen in werking.2 

Meer vertraging dan soelaas ?

Philippe Van Gaever

Werking in de tijd van de nieuwe pandwetgeving

1. Wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het burgerlijk wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse 
bepalingen ter zake, kortweg hierna de ‘pandwet’.

2. Wet van 24 juni 2013 tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de grondwet inzake de zakelijke zekerheden op roerende goederen.
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Vóór 1 januari 2018 werd de uitwin-
ning van een pand op de handelszaak 
geregeld door de artikelen 4 en vol-
gende van de ‘handelspandwet’.3  Na 1 
januari 2018 zou de uitwinning moeten 
worden geregeld door de artikelen 48 
tot en met 56 van de nieuwe pandwet, 
alsook de artikelen 633, § 3 en 1395, 
laatste lid, van het gerechtelijk wetboek.

In geval reeds vóór 1 januari 2018 
bepaalde daden van uitwinning werden 
gesteld, kan er mogelijks betwisting 
ontstaan omtrent de toe te passen 
procedure. De wetgever schijnt geen 
overgangsregeling te hebben uitge-
werkt voor dergelijke situaties, wat 
uiteindelijk toch nog zou kunnen leiden 
tot vertraging bij de uitwinning. Dat 
laatste gaat uiteraard voorbij aan de 
ratio legis van de pandwet.

Uitwinning onder de handels-
pandwet
Tot 1 januari 2018 was het principe 
voor de uitwinning van een pand op 
de handelszaak de voorafgaandelijke 
machtiging van de voorzitter van de 
rechtbank van koophandel, weliswaar 
na aan de schuldenaar een aanmaning 
te hebben betekend, ongeacht of het 
pand werd gevestigd bij authentieke 
akte of niet.4 Het pand kon dan naar de 
keuze van de voorzitter hetzij openbaar, 
hetzij uit de hand worden verkocht.5 
Tegelijkertijd met die aanmaning 
konden ook alle elementen die de in 
pand gegeven handelszaak vormden in 
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beslag worden genomen en dit zonder 
toelating van de rechter.6

Dat beslag op zich, bijvoorbeeld op 
de voorraad, kon natuurlijk ook al de 
productiemogelijkheden van de onder-
neming beperken. Zolang het echter 
bij een beslag bleef kon de onderne-
ming nog met een financiële oplossing 
komen om het beslag op de voorraad 
op te heffen. Eens men de rechtbank 
had gevat om tot uitwinning over te 
gaan, waren er al kosten gemaakt en 
werd het al moeilijker om een ande-
re oplossing te zoeken. De effectieve 
verkoop van de beslagen goederen 
gaat daarnaast ook nog een stap verder, 
omdat daar de productiemogelijkheden 
definitief verdwijnen.

De handelspandwet voorzag echter 
uitdrukkelijk de mogelijkheid voor de 
schuldenaar om van in het begin in-
spraak te hebben in de uitwinningspro-
cedure en derhalve te vermijden dat 
zijn productiemogelijkheden definitief 
zouden verdwijnen. Het verzoekschrift 
waarbij de voorafgaandelijke machtiging 
van de voorzitter van de rechtbank van 
koophandel diende te worden ge-
vraagd, moest immers worden bete-
kend aan de schuldenaar. Deze laatste 
had dan zeker twee vrije dagen om zijn 
opmerkingen aan de voorzitter te doen 
toekomen.

Daarin schuilt toch wel een belangrijk 
verschil met het uitvoerend beslag 

op onroerend goed in het geval de 
kredietgever over een hypotheek 
beschikt, gevestigd bij authentieke akte. 
De kredietgever moet dan immers niet 
beschikken over de voorafgaandelijke 
machtiging van de rechtbank om tot 
uitvoering over te kunnen gaan, doch 
moet enkel bij eenzijdig verzoekschrift 
om de aanstelling van een notaris ver-
zoeken. De schuldenaar kan derhalve 
zijn opmerkingen niet laten gelden. Hij 
kan enkel derdenverzet instellen.

Het bovenstaande maakt dat de pand-
verzilvering onder de handelspandwet 
minder aanlokkelijk was dan bijvoor-
beeld een uitvoerend beslag op onroe-
rend goed bij een hoofdelijke borg. In 
het laatste geval kan de kredietgever 
onmiddellijk terecht bij de borg zonder 
zich eerst tot de onderneming te moe-
ten wenden. Dankzij de beperkingen 
in de handelspandwet, kon de onder-
neming in de praktijk dus soms uit de 
wind blijven en haar activiteit draaiende 
houden, weliswaar ten nadele van 
bijvoorbeeld de borg.

Bovenop de mogelijkheid tot inspraak, 
had de schuldenaar ook nog eens 
de mogelijkheid om bij dagvaarding 
verzet in te stellen tegen de beschik-
king tot machtiging binnen drie dagen 
na betekening ervan. Tegen het vonnis 
op verzet kon uiteindelijk nog beroep 
worden ingesteld binnen acht dagen na 
de betekening ervan.7 De beschikking 
en het vonnis op verzet waren echter 

3. Wet van 5 mei 1872 houdende herziening der beschikkingen betreffende het pand en de commissie, wetboek van koophandel, boek I, titel VI, kortweg 
hierna de ‘handelspandwet’.

4. Art. 12 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur, alsmede 
de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen, kortweg hierna de ‘wet inpandgeving handelszaak’.

5. Art. 4 handelspandwet.
6. Art. 11 wet inpandgeving handelszaak.
7. Art. 5 en art. 6 handelspandwet.
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wel van rechtswege uitvoerbaar zonder 
borgtocht, niettegenstaande verzet of 
hoger beroep.8 Van bovenstaande re-
geling kon ook niet worden afgeweken, 
op straffe van nietigheid.9

Uitwinning onder de pandwet
Oorspronkelijk was de datum van 
inwerkingtreding van de pandwet 
uiterlijk voorzien op 1 december 
2014, doch deze werd al in november 
201410 gewijzigd naar 1 januari 2017. In 
december 201611werd de datum van 
inwerkingtreding nogmaals verplaatst, 
nu naar 1 januari 2018.

Het grote verschil vanaf 1 januari 
2018 is dat er geen voorafgaandelijke 
rechterlijke machtiging meer nodig is 
om over te gaan tot pandverzilvering bij 
een pandgever niet-consument, zoals 
bij een onderneming die een pand op 
de handelszaak toestond. Meer zelfs, bij 
de totstandkoming van de pandover-
eenkomst of op een later tijdstip kan 
worden overeengekomen over de wij-
ze van uitwinning.12 Meteen valt ook de 
vroegere nietigheid bij afwijking weg. Bij 
gebreke aan afwijkende overeenkomst, 
moet de pandhouder die tot uitwinning 
wenst over te gaan enkel nog deze 
wens te kennen geven aan de schulde-
naar, dit per aangetekende zending ten 

minste tien dagen voor de uitwinning.13 
De kennisgeving moet weliswaar be-
paalde meldingen bevatten: het bedrag 
van de gewaarborgde schuldvordering 
op het tijdstip van de kennisgeving, 
een omschrijving van de bezwaarde 
goederen, de voorgenomen wijze van 
uitwinning en het recht van de schul-
denaar om de goederen te bevrijden 
door de betaling van de gewaarborgde 
schuldvordering. De termijn van tien 
dagen wordt herleid naar drie dagen 
voor goederen die vatbaar zijn voor 
bederf of die onderhevig zijn aan snelle 
waardevermindering. 14 
Onder de pandwet is het de pand-
houder zelf die een gerechtsdeur-
waarder gelast met de openbare 
of onderhandse verkoop van de 
bezwaarde goederen. Hij kan ze zelfs 
verhuren.15 De schuldenaar kan ook 
toestemming geven tot toe-eigening 
door de pandhouder.16

Ondanks dat de nieuwe pandwetgeving 
zorgt voor een meer toegankelijke pro-
cedure, vallen niet alle beschermings-
mechanismes voor de schuldenaar weg. 
Het beslag is bijvoorbeeld niet meer 
nodig om te vermijden dat met pand-
recht bezwaarde goederen zouden 
verdwijnen uit de handelszaak. Behou-
dens anders overeengekomen, kan de 

pandgever immers vrij beschikken over 
de bezwaarde goederen binnen een 
normale bedrijfsvoering.17 De onderne-
ming kan derhalve haar voorraad blijven 
aanwenden voor verdere productie. 
Wanneer wordt beschikt over goede-
ren buiten de normale bedrijfsvoering, 
volgt het pandrecht de bezwaarde 
goederen.18 Zodoende zijn zowel de 
belangen van schuldenaar als schuldeiser 
gediend.

De schuldenaar behoudt daarenboven 
nog steeds de mogelijkheid zich tot de 
rechter te wenden ter beslechting van 
ieder geschil dat bij de uitwinning kan 
rijzen en deze vordering schort zelfs de 
uitwinning van het pand op. Ook voor 
de pandhouder en belanghebbende 
derden bestaat deze mogelijkheid. Men 
heeft de keuze om de zaak in te leiden 
bij dagvaarding dan wel bij verzoek-
schrift op tegenspraak. De uitspraak 
heeft plaats bij voorrang en bij voor-
raad waardoor de beschikking geen 
gezag van gewijsde heeft19 Het enige 
nadeel is dat de beschikking niet vatbaar 
is voor verzet of hoger beroep. Enkel 
cassatieberoep staat open. Opgelet, 
want een betekening van de beschik-
king is niet nodig. Kennisgeving gebeurt 
bij gerechtsbrief en doet de termijn 
voor cassatieberoep lopen.20

8. Art. 7 handelspandwet.
9. Art. 10 handelspandwet.
10.  Wet van 26 november 2014 tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het burgerlijk wetboek wat de 

zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake, B.S. 1 december 2014.
11. Wet van 25 december 2016 houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen, 
 B.S. 30 december 2016.
12. Art. 47 pandwet.
13. Art. 48 pandwet.
14. Art. 49 pandwet.
15. Art. 51 pandwet.
16. Art. 53 pandwet. 
17. Zoals uitdrukkelijk bepaald door art. 21 pandwet.
18. Art. 24 pandwet.
19. Art. 54 pandwet.
20. Art. 54 pandwet.
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Daar waar de handelspandwet de mo-
gelijkheid gaf aan de schuldenaar om 
in het begin zijn stelling mede te delen 
aan de rechtbank, desnoods nadien via 
tijdig verzet of beroep, wordt nu de 
mogelijkheid geboden om na voltooiing 
van de uitwinning nog steeds betwis-
ting te voeren omtrent de wijze van 
uitwinning of de aanwending van de 
opbrengst. Dit dient te gebeuren bin-
nen een termijn van één jaar vanaf de 
kennisgeving per aangetekende zending 
van het einde van de uitwinning door 
de pandhouder. De betwisting wordt 
ingeleid naar keuze bij dagvaarding of 
bij verzoekschrift op tegenspraak.

Tegelijkertijd werd ook het gerechtelijk 
wetboek gewijzigd.21 Het is nu niet 
meer de voorzitter van de rechtbank 
van koophandel die bevoegd is in de 
materie van het pand op de handels-
zaak, doch de beslagrechter.

Waar zit dan nog het 
probleem ?
De overgangsbepalingen van de pand-
wet lijken geen oplossing te bieden 
voor bepaalde situaties uit de praktijk 
die zijn ontstaan ingevolge de opheffing 
van artikel 4 van de handelspandwet. 
Ook de voorbereidende werken lijken 
zich er niet over te hebben gebogen.
Wanneer bijvoorbeeld een pand op 
de handelszaak werd gevestigd door 
dezelfde schuldeiser in eerste rang op 
onbekende datum begin jaren negentig, 
in tweede rang in 1995, in derde rang 
in 1996 en in vierde rang in 199822 

en in 2010 beslag werd gelegd op 
de handelszaak door de schuldeiser 
ten voordele van wie het pand op de 
handelszaak werd gevestigd waarna 
niets meer gebeurde, levert dit op 
heden ogenschijnlijk een probleem op 
wanneer die schuldeiser tot pandverzil-
vering wenst over te gaan. Het pro-
ces-verbaal van de gerechtsdeurwaar-
der maakt immers uitdrukkelijk melding 
van de mogelijkheid tot tegeldemaking 
van de handelszaak over te gaan na 
toestemming te hebben bekomen van 

de voorzitter van de rechtbank van 
koophandel te Brussel. 23

Dat laatste beschermingsmechanisme 
werd echter opgeheven vanaf 1 januari 
2018.24 De vraag die zich nu stelt is of 
de schuldenaar25 toch de mogelijkheid 
heeft om zich nog op toepassing van 
de oude procedure te beroepen, min-
stens of de beslagrechter nu toepassing 
dient te maken van de oude procedure.
Nu voor dergelijk geval schijnbaar niets 
is voorzien in de pandwet, lijkt men zich 

21. Tegelijkertijd met de pandwet trad ook de wet van 24 juni 2013 tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de grondwet inzake de 
zakelijke zekerheden op roerende goederen in werking. Hierdoor werden de artikelen 633, § 3 en 1395, laatste lid, van het gerechtelijk wetboek gewijzigd 
omtrent de territoriale bevoegdheid van de beslagrechter en de beslagprocedure.

22. Al deze inpandgevingen gebeurden conform de wet inpandgeving handelszaak.
23. Toepassing van de artikelen 11 en 12 van de wet inpandgeving handelszaak.
24. Art. 102 pandwet.
25. In de zin van art. 47 pandwet.

DOSSIER
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te moeten richten naar de rechtspraak 
van het hof van cassatie. Volgens deze 
rechtspraak betekent de onmiddellijke 
werking dat een nieuwe reglemente-
ring van toepassing is op toestanden 
die na haar inwerkingtreding ontstaan. 
Volgens het hof van cassatie betekent 
dit echter ook dat de nieuwe regeling 
van toepassing is op de gevolgen van 
de onder de vroegere reglementering 
ontstane toestanden die zich voordoen 
of die voortduren onder vigeur van de 
nieuwe reglementering, voor zover die 
toepassing geen afbreuk doet aan reeds 
onherroepelijk vastgestelde rechten. 

De schuldeiser zou kunnen voorhouden 
dat pandverzilvering op heden slechts 
een gevolg is van de vestiging van het 
pand onder de vroegere wetgeving, nu 
er geen verplichting bestond om beslag 
te leggen op de handelszaak, waardoor 
nu de procedure van de pandwet dient 
te worden gevolgd en er geen rekening 
dient te worden gehouden met hetgeen 
werd verklaard in een proces-verbaal 
van beslag op de handelszaak. Daarnaast 
kan men niet voorbij gaan aan het feit 
dat de pandwet, evenals de handels-
pandwet voordien, haar eigen bescher-
mingsmechanismes heeft bij de uitwin-
ning. Het is niet omdat deze verschillend 
zijn, dat deze niet evenwaardig zouden 
kunnen zijn.

De schuldenaar daarentegen zou kun-
nen proberen voor te houden dat het 
proces-verbaal van de gerechtsdeur-
waarder zijn rechten onherroepelijk 
vaststelt en dat de oude procedure 
bijgevolg dient te worden gevolgd, al 

dan niet voor de beslagrechter. De 
procedure van de pandwet doet im-
mers in bepaalde zin toch wel afbreuk 
aan zijn rechten. Er verdwijnt namelijk 
een beschermingsmechanisme waarbij 
de uitvoering vroeger trager verliep 
door de voorafgaandelijke nood aan 
toestemming van de voorzitter van 
de rechtbank van koophandel. In het 
kader van ruimere onderhandelingen 
tussen schuldenaar en schuldeiser 
kunnen de kost en het risico van een 
dergelijke procedure a priori immers 
als onderhandelingselementen worden 
gebruikt en kan de duur desgevallend 
de schuldenaar meer tijd bezorgen 
om te onderhandelen. De pandwet  
biedt dan wel de mogelijkheid van 
rechterlijke controle die de uitwin-
ning opschort of nadien in vraag stelt, 
doch nu zal de schuldenaar die daar 
gebruik van wenst te maken omzichtig 
moeten omspringen met dit ‘wapen’ 
teneinde bijvoorbeeld een tegenvor-
dering wegens tergend en roekeloos 
geding te vermijden. Het risico wordt 
in zekere zin verlegd naar de schulde-
naar, waardoor deze mogelijkheid een 
minder sterk onderhandelingselement 
dreigt te worden dan toen automatisch 
toestemming van de voorzitter van de 
rechtbank van koophandel diende te 
worden bekomen.

Nood aan nieuwe 
wetswijziging?
Uit het voorgaande blijkt dat de blinde 
toepassing van de pandwet op toestan-
den die ontstonden vóór haar inwer-
kingtreding toch tot vertraging in de 
uitvoering zou kunnen leiden, waardoor 

het opzet ervan enigszins verloren gaat. 
Het zou waarschijnlijk de rechtszeker-
heid ten goede zijn gekomen indien de 
wetgever in de pandwet had voorzien 
dat deze enkel gold voor panden 
gevestigd na de inwerkingtreding ervan 
in plaats van de inwerkingtreding in 
algemene termen te bepalen. 

De schuldeiser zou deze discussie 
echter kunnen vermijden door preven-
tief toepassing te maken van de oude 
procedure, voor zover de voorzitter 
van de rechtbank van koophandel zich 
nog bevoegd zou achten.

Trouwens, ongeacht wie in deze dis-
cussie nu gelijk zou dienen te krijgen, 
kan worden opgemerkt dat de enkele 
mogelijkheid om hieromtrent betwis-
ting te voeren op zich ook al als een 
onderhandelingselement kan worden 
beschouwd dat de schuldenaar kan 
aanwenden.

De praktijk zal uitwijzen hoeveel 
van dergelijke gevallen werkelijk tot 
betwisting voor de rechtbanken zullen 
leiden. Hoewel er zich ongetwijfeld 
meerdere gelijkaardige gevallen zullen 
voordoen, is de kans groot dat partijen 
om proceseconomische redenen 
een andere oplossing zullen zoeken. 
Zo niet zou een kleine wetswijziging 
met een duidelijke overgangsregeling 
wenselijk zijn. 

Philippe Van Gaever
Advocaat

26. J. Vande Lanotte en G. Goedertier, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, die Keure, 2010, 170.
27. Art. 54 en art. 56 pandwet.
28. Zoals in art. 109 pandwet het geval is.
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Permanente Vorming

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. 

Er wordt bij aankomst een drankje en 
broodjes voorzien.

Per opleiding worden 2 juridische punten 
toegekend.

• 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. 

Recyclagemiddagen & opleidingen / Culturele activiteiten
 
§

1 Een abonnement voor niet-leden kan 
eveneens worden gebruikt door leden. 
Een abonnement voor leden kan 
tenslotte ook gebruikt worden door 
stagiairs-leden. Meer informatie over 
de inschrijvingsmodaliteiten en abonne-
mentsformules op onze website:
www.vlaamspleitgenootschap.be

Programma

Dinsdag 22/05/2018 
Permanente Vorming 11
Invloed van mensenrechten op het 
aansprakelijkheidsrecht
Dhr. Stefan Somers

Dinsdag 05/06/2018 
Permanente Vorming 12
Verbintenissenrecht: 
recente ontwikkelingen
Mr. Ignace Claeys

VPG Studiedag

Vrijdag 18/05/2018
Nieuw wetboek vennootschapsrecht
van 9u30-17u00 in het ING auditorium, 
Marnixlaan 24 te Brussel
Sprekers: Diederik BRULOOT,
Alain FRANCOIS, Kristof MARESCAU, 
Christophe PIETTE, Philippe ERNST en 
Robbie TAS
6 punten Permanente Vorming werden 
aangevraagd
Deelnemers krijgen een ingebonden 
boek uitgegeven door Wolters Kluwer 
met de bijdragen van de sprekers, lunch 
en koffiepauze in voor- en namiddag
Inschrijvingen via 
www.vlaamspleitgenootschap.be

Cultuur

Donderdag 03/05/2018
Workshop etiquette met 
mevr. Yvette Verbeerst
Mevr.  Verbeerst is een autoriteit op vlak van 
etiquette en correcte omgangsvormen. Zij 
geeft ons een workshop etiquette tijdens 
een driegangendiner in restaurant Strofilia te 
Brussel. Inschrijven is binnenkort mogelijk via 
www.vlaamspleitgenootschap.be.

JABkes

Vrijdag 8/06/2018
De Nacht van de Stagiairs

De JABkes en de Carrefour des 
Stagiaires slaan de handen in elkaar om 
u een spetterende party te bezorgen in 
nachtclub Le You in Brussel. Meer info op 
www.facebook.com/jabkes.

MEDEDELING

In de overlegcommissie tussen de 
strafrechtpermanentie en de magistra-
tuur van 16/4/2018 werd besproken dat 
het Openbaar Ministerie bij de Neder-
landstalige Raadkamer te Brussel graag 
op voorhand besluiten en intenties tot 
uitstel ontvangt via het e-mailadres 
hv.raadkamer.omnl@just.fgov.be. 
Het e-mailadres van de Raadkamer is 
brussel.rea.raadkamer@just.fgov.be.
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Al deze gegevens maken dat wij niet 
enkel over vele troeven beschikken 
om onze plaats als Europese hoofd-
stad waar te maken en hierin mede 
een sturende rol te vervullen, maar 
dat dit tevens onze plicht is.

De uitstraling van de Brusselse Balie 
komt bovendien ook onze advocaten 
ten goede.  Het verleden heeft uitge-

Op het gevaar af een open deur in te trappen, minstens in herhaling te vallen, onderstreep ik nogmaals de bijzondere 
positie van Brussel in Europese context.  Wij tellen, als hoofdstad van Europa, niet enkel de zetel van een heel aantal 
internationale instellingen, maar mochten ook heel wat multinationals verwelkomen.  Dit heeft zijn weerslag gehad op 
de advocatuur; zowel op het vlak van het aantal internationale advocatenkantoren, als op het aantal EU- en B-advocaten 
(de Brusselse Balie samen kent over de 700 EU- en 200 B-advocaten).  Wij worden dan ook, meer dan welke andere 
Belgische balie ook, geconfronteerd met nieuwe tendensen en verzoeken van onze cliënten. Brussel heeft op interna-
tionaal vlak een grotere bekendheid dan Vlaanderen, Wallonië of België. 

 
Balie Brussel in de 

hoofdstad van Europa

   Vrijdag 1 juni 2018

wezen dat dit, zelfs met – of
misschien wel omwille van – de 
stijging van het aantal buitenlandse 
kantoren, voor een toename van 
werk voor onze advocaten heeft ge-
zorgd.  Dit geldt zeker niet enkel voor 
de medewerkers maar tevens voor 
de lokalere kantoren, in het bijzon-
der de Nederlandstalige-meertalige 
advocaten.

Gelet op onze bijzondere situatie, 
lagen wij mee aan de basis van de 
oprichting van de CCBE (de Europese 
overkoepelende organisatie), die ijvert 
voor de vertegenwoordiging van onze 
belangen bij de Europese instellingen, 
maar tevens intern poogt tot meer 
eensgezindheid en eensluidendheid te 
komen. Het model van de CCBE is er 
een van unanimiteit en consensus.  

European Lawyers Congress
towards unified professional rules

Patrick A. Dillen, Stafhouder van de Nederlandse 
Orde van advocaten bij de Balie te Brussel
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ACTUALITEIT

Meer informatie over het congres:
https://lawyerscongress.brussels/

Dit maakt zowel de sterkte als de 
zwakte van de CCBE uit.  Bovendien is 
zij samengesteld uit vertegenwoordi-
gers van nationale (of in het geval van 
België: communautaire) ordes.  

De snelle ontwikkelingen in ons be-
roep en de uitdagingen die niet voor 
overmorgen, maar voor morgen zullen 
zijn (denk maar aan de LegalTech), 
nopen ons ertoe de deontologie te 
herevalueren.

In andere landen (zoals Frankrijk met 
de wet-Macron) heeft deze reflectie 
reeds gedeeltelijk plaatsgevonden, maar 
ook bij ons wordt hierover nagedacht, 
zoals blijkt uit het “Rapport over de 
toekomst van het advocatenberoep” 
(ook wel het rapport PH2 genoemd 
naar de 2 auteurs Patrick Henry en 
Patrick Hofströssler).

Het leek dan ook voor de hand te 
liggen dat de antwoorden die op deze 
uitdagingen zouden worden gegeven, 
niet leiden tot interstatelijke con-
currentie, doch zo veel als mogelijk 
gelijklopend zouden zijn, minstens in de 
ons omringende landen.

Het is in het licht van dit idee dat 
de Brusselse Balie, Nederlandse en 
Franse Orde samen, zich wenst te 
profileren.

Op 1 juni 2018 zal dan ook het eerste 
“European Lawyers Congress” plaats-
vinden met het oog op een meer 
eengemaakte deontologie in Europa.

Er staan 5 thema’s op de agenda.  
Thema’s die naar aanleiding van de 
LegalTech tot reflectie nopen, doch 
ruimer dienen te worden bekeken.  

Het gaat om : 

• de perimeter van het beroep en de 
onverenigbaarheden (wat kan en 
mag een advocaat binnen of buiten 
het beroep uitoefenen? Ontwikke-
laar/aanbieder van juridische plat-
formen bv.? Mag hij instaan voor het 
dagelijks bestuur?, enz…).

• de honoraria (mag een no-cure-
no-pay-afspraak? Mogen commis-
sies worden betaald en zo ja, aan 
wie? Moet het mogelijk zijn en 
eventueel worden aangemoedigd 
dat derden kunnen investeren in 
een procedure en zij hiervoor 
een vergoeding kunnen bedingen? 
Moet de overeenkomst wet zijn, of 
kan dit beperkt worden door de 
billijke gematigdheid?).

• het beroepsgeheim en de vertrou-
welijkheid van de briefwisseling en 
de tegenstelbaarheid aan de over-
heid/gerechtelijke instanties.

• de samenwerkingsverbanden 
en het kapitaal door derden 
(ABS-structures); (met wie mag 
worden samengewerkt en onder 
welke vorm?  Wat met buitenlandse 
kantoren die reeds in het buitenland 
erkend zijn?).

• een vrij onderwerp dat door de 
stafhouders en voorzitters vrij kan 
worden aangekaart.

De gevolgde werkwijze bestaat er in 
dat over elk thema een Europees stee-
ring committee samenkomt ten einde 
hierover van gedachten te wisselen en 
zo mogelijk een gezamelijke benadering 
overeen te komen.

Dit wordt besproken in de vooraf-
gaande vergadering van de steering 
committees op 1 juni 2018 en de 
bevindingen van convergenties en 
divergenties worden dan op een 
plenaire vergadering bediscussieerd 
met alle Europese stafhouders en 
voorzitters van de nationale ordes. 
Het is de bedoeling te komen tot een 
intentieverklaring en zo mogelijk ook 
een protocol, waarin de regelgevende 
overheden afspreken slechts iets aan 
hun deontologie te wijzigen mits zij 
bv. 3 maanden voorafgaand aan de 
inwerkingtreding hiervan, de medeon-
dertekenaars van het protocol hebben 
verwittigd. Dit geeft eenieder de 
gelegenheid mogelijke opmerkingen te 
formuleren en/of deze wijziging ook bij 
hen door te voeren.

In aanwezigheid van een Europese 
key-note speaker zal de ceremonie 
worden afgesloten. Zij wordt gevolgd 
door een walking-diner met aanslui-
tend een dansavond.

Het succes van de Brusselse Balie 
is een win-win voor de Brusselse 
advocaat van de 21ste eeuw, welke zijn 
moedertaal ook weze. 

Ik zie jullie dan ook graag in groten 
getale op de ceremonie en de 
aansluitende activiteit.

Patrick A. Dillen
Stafhouder van de Nederlandse Orde 
van advocaten bij de Balie te Brussel
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Door de stakende ACOD (tegen de 
pensioenhervorming voor de zwa-
re beroepen...) loopt onze jaarlijkse 
pleitzitting enige vertraging op, maar 
al snel tekenen ook de twee andere 
juryleden present: mevrouw Gaby Van 
Den Bossche, voorzitter van de Neder-
landstalige rechtbank van koophandel 
te Brussel en mr. Cynthia Nowé, lid van 
de Raad van de Orde en voorzitter van 
de Stagecommissie.

De kandidaten worden beoordeeld 
op basis van hun pleitvaardigheid, de 
structuur van het pleidooi, de duidelijk-
heid, vlotheid en juridische correctheid. 
Zij krijgen elk slechts tien minuten om 
hun pleidooi uiteen te zetten en twee 
minuten voor eventuele replieken. 

Poelaertplein 1, 27 februari 2018, iets na zessen. Onze primus inter pares wandelt rond in een nagenoeg verlaten Justitie-
paleis. “Beloofd is beloofd”, vertrouwt Stafhouder Patrick A. Dillen mij toe, terwijl hij zich met toga én zakdoek naar 
zaal 1.33 begeeft, waar hij zal zetelen in de jury van onze pleitwedstrijd. Geen ziekmelding van onze Stafhouder, maar 
een pleitcarrousel van vijf zaken, bediend door negen gedreven advocaat-stagiairs: Dietrich Bourguignon, Deborah Van 
Dyck, Nathalie Peeters, Elisabeth Daem, Jan Maertens, Ester Vets, Marie-Louise Reedijk, Gregg Moons en Mats Walraed.

VPG Pleitwedstrijd

Na de vurige pleidooien moeten de 
juryleden zich in een zeer moeilijke 
beraadslaging storten. Pleitwedstrijden 
zijn nl. één van de zeldzame wedstrij-
den waar men niet kan verliezen, maar 
waarbij men toch een of meerdere 
winnaars moet aanduiden! 

De derde prijs ging naar mr. Ester Vets, 
die het opnam voor een gedupeerde 
belegger in de casus contractenrecht. 
Zij werd geprezen voor haar mooie 
structuur, haar opperbeste dictie en 
haar opmerkelijk zelfzekere start. 
Het zilver werd behaald door mr. Jan 
Maertens, die als advocaat van de bur-
gerlijke partij voor de Kamer van inbe-
schuldigingstelling de kwalificatie ‘poging 
tot moord’ bepleitte. Mr. Maertens viel 

in de prijzen dankzij het best gestructu-
reerde pleidooi, dat erg gebalanceerd 
was en zeer vlot werd gebracht, met 
een goede intonatie. 

De felbegeerde eerste prijs werd ge-
wonnen door mr. Dietrich Bourguignon, 
die het moest opnemen voor een 
ex-aandeelhouder in een faillissements-
zaak. Mr. Bourguignon werd met de 
toekenning van de eerste prijs beloond 
voor de beste dictie, de mooie struc-
tuur en een zelfzekere start.  
De publieksprijs werd weggekaapt door 
mr. Mats Walraed.

Aan alle deelnemers, proficiat!

Clément Claesens

V.l.n.r.: mr. Jan Maertens, Mevrouw Gaby Van Den Bossche, mr. Dietrich Bourguignon, mr. Cynthia Nowé en mr. Ester Vets
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INTERVIEW

PP:  Wat is de onderzoeksvraag van je 
masterproef en hoe heb je hem 
opgebouwd? 

Kirsten Van de Steen: Mijn thesis is 
onderverdeeld in vijf grote delen. In 
een eerste deel richt ik me voorname-
lijk op de definities en afbakening van 
burn-out, depressie en CVS. In een 
tweede deel heb ik aan de hand van 
een enquête een empirisch onderzoek 
gevoerd bij advocaten om vast te stel-
len of en in welke mate deze aandoe-
ningen zich voordoen bij advocaten. 
Hierbij werden 1148 advocaten uit de 
omgeving rond Gent uitgenodigd om 
deel te nemen aan de enquête. Deze 
werd uiteindelijk door zo’n 175 à 210 
advocaten ingevuld, naargelang het 
onderdeel van de enquête. Algemeen 
wordt aangenomen dat de voorzie-
ningen bij langdurige werkongeschikt-
heid bij zelfstandigen een stuk minder 

Om studenten aan te moedigen een masterproef te schrijven die betrekking heeft op de advocatuur en de organisatie 
en werking van justitie reikt de Orde van Vlaamse Balies jaarlijks een studentenprijs uit. Dit jaar ging die prijs naar Kirsten 
Van de Steen. Zij mocht op 29 januari 2018 de studentenprijs in ontvangst nemen voor haar masterproef met als titel 
‘Burn-out, depressie en CVS bij advocaten: een onderzoek naar de huidige situatie in het socialezekerheidsrecht en op-
lossingen voor de toekomst’. 

In wat volgt geeft Kirsten Van de Steen ons een aanvullend woordje uitleg bij haar masterproef. 

Burn-out, depressie en 
CVS bij advocaten 

Onderzoek en oplossingen

goed zijn dan bij werknemers. In een 
volgend deel heb ik dan ook uitgelegd 
van welke tegemoetkomingen advoca-
ten kunnen genieten in deze situatie. 
Naast een rechtsvergelijkend deel heb 
ik tot slot ook nog enkele aanbeve-
lingen geformuleerd om het risico op 
dergelijke klachten te verminderen.

PP: Je masterproef focust op burn-out, 
depressie en CVS. Wat is precies het 
verschil tussen die drie?  

KVdS: De kenmerken van een burn-
out zijn drieledig. Er is sprake van 
emotionele uitputting, van depersona-
lisatie - hetgeen zich meestal uit in een 
soort afstandelijke houding ten aanzien 
van de werkomgeving en derden in 
het algemeen - en ook een vermin-
derd vertrouwen in het eigen kunnen 
en een vermindering van de producti-
viteit. Burn-out is daarom voornamelijk 

te karakteriseren als een soort ener-
giestoornis. Depressie is eerder een 
gemoedsstoornis waarbij er twee grote 
symptomen te onderscheiden zijn. 
Enerzijds voelt men zich vrijwel iedere 
dag neerslachtig, verdrietig of onge-
lukkig gedurende het grootste deel 
van de dag en anderzijds beleeft men 
ook veel minder plezier in de dingen 
die men voorheen graag deed. Dit 
wordt aangevuld met andere symp-
tomen, zoals afname of toename in 
eetlust, slapeloosheid of hypersomnie. 
CVS is een voornamelijk lichamelijke 
aandoening waarbij ernstige ver-
moeidheid het dagelijks functioneren 
verstoort en samengaat met andere 
lichamelijke en psychische klachten. 

De nadruk in mijn masterproef ligt 
evenwel op depressie en burn-out. De 
ondervraagde advocaten werden niet 
getest op CVS. 

Kirsten Van de Steen
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PP: Wat was de uitslag van het empi-
risch onderzoek? Welke advocaten zijn 
het meest vatbaar voor een mogelijke 
depressie of burn-out? 

KVdS: Op basis van de enquête die 
ik heb afgenomen, heb ik een soort 
risicoprofiel kunnen vaststellen van 
advocaten die typisch het meest 
vatbaar zijn voor een depressie of 
burn-out. Het gaat voornamelijk 
over jonge vrouwelijke advocaten, 
veelal stagiairs, die een werklast van 
40 uur per week of meer meedragen. 
Rechtsgebieden waar symptomen 
van een depressie of burn-out veel 
voorkomend zijn, zijn voornamelijk 
familierecht en verbintenissenrecht. 

PP: Hoeveel advocaten vertoonden 
tekenen van een burn-out of depressie 
volgens je enquête?

KVdS: Verrassend genoeg bleek 
maar een beperkt aantal advocaten 
tekenen te vertonen van een burn-
out, slechts 5,46%. Plaatsen we dit 
ten aanzien van de grotere beroeps-
bevolking, dan zien we dat ongeveer 
10% (of zelfs meer) in de loop van 
hun carrière te maken krijgt met 
symptomen van een burn-out. Het 
bleek echter wel zo dat ongeveer 
30% van de advocaten ernstige 
tekenen vertoonden van een de-
pressie. Dit percentage ligt dan weer 
een stuk hoger dan de gemiddelde 
beroepsbevolking. 

PP: Welke voornaamste factoren kun-
nen een rol spelen in het uitlokken van 
een burn-out? 

KVdS: Bij een burn-out zien we dat 
het voornamelijk een samenspel is 

van werk en een aantal persoons-
gebonden eigenschappen. Sommige 
mensen zijn nu eenmaal meer stress-
bestendig dan anderen. Een hoge 
werkdruk en een gebrek aan sociale 
ondersteuning spelen sowieso een rol 
in de ontwikkeling van een burn-out. 
Maar ook persoonsgebonden eigen-
schappen zijn zeer belangrijk. 
Mensen die van nature zeer per-
fectionistisch zijn ingesteld zijn ook 
vatbaarder hiervoor omdat ze minder 
snel genoegen zullen nemen met ‘half 
werk’ en zich daarom genoodzaakt 
zien om hun taken soms tot in het 
onmogelijke af te werken. 

Ook altruïstische personen, mensen 
die zich graag ten dienste stellen van 
hun omgeving, zijn extra vatbaar. Ze 
tonen veel belangstelling voor ande-
ren en kunnen moeilijk ‘nee’ zeggen, 
hetgeen soms ten koste gaat van 
zichzelf. Gevoelige personen die hun 
eigen emoties onderdrukken en een 
lage eigenwaarde hebben zijn dus ook 
een risicogroep.  

Vrouwen zijn ook extra kwetsbaar, 
onder meer omwille van hun dubbele 
rol (werken en het huishouden doen), 
de genderdiscriminatie die nog steeds 
sterk aanwezig is en het risico om het 
slachtoffer te worden van ongewenste 
seksuele intimiteiten. 

PP: Stel dat je als advocaat of 
advocaat-stagiair te maken krijgt met 
een depressie of burn-out waardoor je 
bijvoorbeeld enkele maanden thuis moet 
blijven, wat zijn dan de sociale 
voorzieningen? 

KVdS: Wel, het systeem is per definitie 
een stuk minder dan bij iemand die 

een werknemersstatuut heeft. Eigenlijk 
zijn er twee grote basisvoorzieningen. 
Vanwege de sociale zekerheid krijg 
je een vervangingsinkomen. Dat ligt 
vrij laag en situeert zich gemiddeld 
tussen de 827 en de 1348 EUR bruto 
per maand. Bovendien ontvangt een 
zelfstandige gedurende de eerste twee 
weken van zijn arbeidsongeschiktheid 
niets. Daar bovenop zijn advocaten 
ook verzekerd via hun baliebijdragen 
voor langdurige werkongeschiktheid. 
Het bedrag dat je dan ontvangt hangt 
af van balie tot balie, maar er geldt een 
minimumbedrag van 50 EUR bruto 
per dag. Wel is het belangrijk op te 
merken dat men slechts recht heeft op 
deze uitkering vanaf twee jaar na de 
ingangsdatum van de waarborg. Dat is 
een soort wachttermijn. 

PP: Wat is de conclusie van je master-
proef? 

KVdS: Ik heb een aantal aanbevelingen 
geformuleerd, die men in rekening zou 
kunnen nemen om het aantal gevallen 
van burn-out en depressie bij advocaten 
te verminderen.  Ten eerste is het zo 
dat advocaten bij het invullen van de 
enquêtes vaak weinig op de hoogte 
bleken van de besproken aandoe-
ningen. Een terugkerende wens was 
om over dit type problemen beter 
te worden geïnformeerd. Workshops, 
het verspreiden van nieuwsbrieven 
of lezingen zouden in dit kader een 
tegemoetkoming kunnen bieden. 
Ten tweede ben ik ook van mening 
dat er een dienst psychologische 
bijstand zou moeten worden georga-
niseerd, waarop advocaten onbeperkt 
en anoniem een beroep kunnen doen. 
Ook de verzekeringsvoorwaarden met 
betrekking tot de psychische aandoe-
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ningen in het kader van de collectieve 
arbeidsongeschiktheidsverzekering 
Prevoca zouden moeten worden aan-
gepast in die zin dat de lange wachttijd 
van twee jaar uit de voorwaarden zou 
moeten worden gehaald. Aangezien 
het vaak advocaten-stagiairs zijn die 
met deze aandoeningen geconfron-
teerd worden, is de wachttermijn 
in mijn ogen onredelijk. Ten vierde 
zouden cliënten, eventueel via een 
informatiebrochure, ook beter kunnen 
worden geïnformeerd over het verloop 
van de procedure om de advocaten 
efficiënter te kunnen laten werken. 

Tot slot werd ook geklaagd over de 
administratieve lasten die advocaten 
met zich meesleuren (verplichtingen in 
het kader van de pro-Deobijstand, de 
BTW verplichtingen, maar ook de per-
soonlijke neerlegging of het gebruik 
van brief of fax). Bij het onderhandelen 
van nieuwe regelgeving zou de OVB 
dit in rekening kunnen nemen en een 
verdere digitalisering van de procedu-
res nastreven om zo de administratie-
ve lasten te verminderen. 

PP: Bedankt voor dit gesprek.

Interview door Jan Maertens
Ondervoorzitter JABkes 2017-2018

 

Oproep 
kandidatuurstelling
Geachte confraters,
 
In juni 2018 (de juiste datum zal later worden meegedeeld per e-mail) vindt 
de algemene vergadering van het Vlaams Pleitgenootschap plaats. Tijdens deze 
vergadering zal onder meer de raad van bestuur voor het volgende werkings-
jaar 2018-2019 verkozen worden. Elk gewoon lid van het Vlaams Pleitgenoot-
schap kan zich kandidaat stellen voor één van de volgende mandaten:
• voorzitter,
• eerste ondervoorzitter,
• tweede ondervoorzitter,
• openingsredenaar 2018-2019,
• openingsredenaar 2019-2020,
• en (gewoon statutair) bestuurslid.
 
De algemene vergadering duidt rechtstreeks, bij afzonderlijke stemming, de 
voorzitter, de eerste ondervoorzitter, de tweede ondervoorzitter en de ope-
ningsredenaar(s) aan. De andere bestuursleden worden verkozen uit een lijst 
met kandidaten. Er kunnen maximaal 12 bestuursleden in de raad van bestuur 
zetelen. Alle verkiezingen gebeuren op basis van een relatieve meerderheid. In 
geval van ex aequo, is de oudste in leeftijd verkozen.
 
U vindt hieromtrent meer informatie op: 
http://vlaamspleitgenootschap.be/page/12/statuten
 
Aarzel niet uw kandidatuur voor één van bovenvermelde mandaten te sturen 
per e-mail aan: voorzitter@vlaamspleitgenootschap.be, ter attentie van de voor-
zitter. Een geldige kandidatuur moet uiterlijk 25 mei 2018 dit e-mail adres 
bereikt hebben.
 
Voor zover wij het Vlaams Pleitgenootschap nog moeten voorstellen: deze 
vereniging organiseert jaarlijks tal van educatieve, culturele en sociale activi-
teiten en volgt ook alle ontwikkelingen op de voet die van belang zijn voor de 
Nederlandstalige advocaten in Brussel. Ook voor het aankomende gerech-
telijk jaar 2018-2019 is het van belang dat het  Vlaams Pleitgenootschap voor 
het vervullen van zijn taken kan rekenen op een bestuur dat zich engageert 
voor de vereniging met inzet en enthousiasme. 
 
Oprecht confraterneel,
Het Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel
www.vlaamspleitgenootschap.be
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Uit voorzorg…
nu denken aan later
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