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VERSLAG

Pro-voorzitter Tim Treunen met voorzitter Emmanuel Verraes

Rij achteraan: Dieter Vanoutrive, Cecile Kenis, Peter Taffijn, Christophe De Backere, Tim Treunen,
Jan Donkers. Vooraan: Gert-Jan Hendrix, Stephanie Tack, Emmanuel Verraes, Maria-Clara Van
den Bossche en Philippe Van Gaever

22 juni 2018

Algemene vergadering & receptie van
de voorzitter
Ook dit jaar hoopt het Vlaams Pleitgenootschap uw balie-ervaring aangenamer en leerrijker te maken met een
mooie selectie aan culturele activiteiten en permanente vormingen.
Op 22 juni koos de algemene vergadering een nieuwe voorzitter voor het
gerechtelijk jaar 2018-2019 en nodigde
de Pro-voorzitter uit om hierop het
glas te heffen tijdens de receptie.

Op de algemene vergadering werd na
een uitgebreid en geanimeerd debat
gestemd over de voorgestelde statutenwijzigingen. Daarna werd de dorst gelest
en de honger gestild op de receptie die
doorging in de Club van Lotharingen,
tegenover het justitiepaleis. Pro-voorzitter Tim Treunen dankte zijn bestuur
en vooral ook de leden van het Vlaams
Pleitgenootschap voor het mooie jaar.
Ook secretaresse Marleen werd in de

bloemetjes gezet. De nieuw verkozen
voorzitter Emmanuel Verraes en zijn
team hebben er dit jaar alvast veel zin
in en hopen u opnieuw te mogen
verwelkomen. Via de website
www.vlaamspleitgenootschap.be kan
u zich lid maken van het VPG en zo
genieten van fikse kortingen op de culturele activiteiten, de openingszitting en het
galabal en de permanente vormingen die
het VPG organiseert.
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Woord van de Voorzitter

Ambitieus en sociaal betrokken
nederlaag tegen Frankrijk waren we allen
even advocaat van de duivels.

Emmanuel Verraes

Geachte confraters,
Het was een schitterende zomer. Historische temperatuurrecords kregen het
warm, waardoor we ons gerechtelijk
arrondissement niet eens uit moesten
om van echte vakantie te genieten. De
eerste weken kon dat bovendien met
een verfrissende dosis Belgium voor en
op het scherm. Voor het eerst sinds 1986
zeven wedstrijden lang. Na de omstreden

Nu we weer september zijn, mogen we
het werk hervatten met een verse lading
energie. Niet enkel de aangevulde reserves
vitamine D, maar ook door de naderende
wetswijzigingen gevoede alertheid hebben
daar hun aandeel in. Met een gerechtelijk
jaar dat samenvalt met het schooljaar,
behoren we overigens tot één van de
weinige beroepsorden gezegend met een
jaartelling die ons immer jeugdig houdt.
Bij wie het 1 september-gevoel wellicht
nog het meeste brandt, zijn onze eed
afleggende stagiairs: aan jullie allen een
warme welkom. Dit is de start van een
boeiende etappe die in belangrijke mate
zal bijdragen tot de ontplooiing van jullie
professionele identiteit. We staan jullie
daar met onze vereniging graag in bij.
Ook dit jaar stelt het Vlaams Pleitgenoot-

schap voor u een goedgevulde kalender
samen met kwaliteitsvolle opleidingen,
permanente vormingen en minstens één
studiedag. Zo helpen we u onder meer
de metamorfose van 1804 naar 2018
rimpelloos te ondergaan met een studiedag gewijd aan de nieuwe codificatie van
ons verbintenissenrecht. Verdere details
bezorgen we u tijdig per e-mail.
Daarnaast is het ook opnieuw onze
ambitie om u buiten de werkuren een
menu aan verrijkende culturele en sociale
evenementen te kunnen aanbieden. Zoals
ons recent heropgefrist statutair doel stelt,
wil het VPG het trefpunt bij uitstek […] zijn
van alle Nederlandstalige advocaten aangesloten bij de balie te Brussel, zowel leden
als niet-leden van de vereniging. Nu we
met ons nieuw bestuur een innige alliantie
hebben gesloten met de JABkes, zullen
we daarbij meer dan voorheen aandacht
hebben voor alle leeftijden. Traditionele
hoogtepunten voor ieder van ons zijn de

Aarzel niet langer… word nu lid en bespaar op al onze activiteiten
Het Vlaams Pleitgenootschap zal zich ook in het
gerechtelijk jaar 2018-2019 ten volle inzetten voor
haar Brusselse confraters met tal van opleidingen,
studiedagen, culturele activiteiten en uiteraard het
jaarlijkse galabal. Om deze activiteiten voor onze leden
extra aantrekkelijk te maken, werden de prijzen voor
de niet-leden drastisch opgetrokken en die voor onze
leden aanzienlijk verlaagd.

De lidgelden voor het gerechtelijk jaar 2018-2019 bedragen:
• Advocaten stagiairs 40 EUR *
• Advocaten (minder dan 15 jaar balie) 75 EUR **
• Advocaten (vanaf 15 jaar balie) 85 EUR ***
• Steunende leden (niet-advocaten jonger dan 35 jaar) 65 EUR
• Steunende leden (niet-advocaten 35 jaar of ouder) 75 EUR
• Ereleden (namen worden gepubliceerd in het Poelaertplein) 95 EUR
Bij aansluiting/hernieuwing voor 1oktober 2018 geldt
een “early-bird”-korting van 5 EUR

Zo krijgt u voor 75 EUR lidgeld 70 EUR korting op
het galabal. U verdient uw lidgeld in no time terug.
Voor een agenda en een overzicht van de activiteiten
verwijzen wij naar onze website www.vlaamspleitgenootschap.be, het Poelaertplein en onze mailings.
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Ingeschreven op de lijst van stagiairs sinds 2 september 2015 of later.
Advocaat sinds 30 september 2003 of later.
***
Advocaat sinds 29 september 2003 of vroeger.
Indien de advocaat of de advocaat-stagiair zijn inschrijving op het tableau dan wel de lijst van stagiairs
heeft laten schorsen, dan worden voormelde datums dienovereenkomstig vervroegd.
*

**

VOORWOORD

Openingszitting en het Galabal, die dit jaar
beiden doorgaan op vrijdag 23 november.
Save the date!
Over het laatste zinsdeel van de hiervoor
geciteerde passus uit onze statuten, de
volgende bedenking. De sterkte van een
vereniging als de onze, is recht evenredig
met het engagement en de getalsterkte van haar leden. Daarom vestigen we
dit jaar een bijzondere aandacht op de
waarde van het lidmaatschap. Het Vlaams
Pleitgenootschap zet zich belangeloos in
voor een educatieve, culturele en sociale
invulling van het balieleven. Een team van –
vrijwillige en niet-vergoede – bestuurders
en medewerkers organiseert dit alles een
jaar lang, tussen de beroepsactiviteiten in.
Daar dit voornamelijk achter de schermen
gebeurt, mag het niet verwonderen indien
dit als vanzelfsprekend wordt beschouwd.
De realiteit is natuurlijk anders.
Uw lidmaatschap is de onmisbare aan-

drijving voor de werking van het VPG.
Als lid geniet u bovendien alleen maar
voordelen. Zo zullen de VPG-leden,
veel uitgesprokener dan ooit, genieten
van een lagere deelnameprijs voor het
Galabal. Met één event zal uw ledenbijdrage voor het grootste deel teruggewonnen zijn. Bijgevolg nodigen we u van
harte uit uw lidmaatschap te onderschrijven of vernieuwen via onze website
(www.vlaamspleitgenootschap.be/
lidmaatschap), waar u meteen ook het
op u toepasselijke tarief kan terugvinden.
De ‘early birds’ die intekenen voor het
eind van september genieten bovendien
een voordeeltarief.
Dit werkingsjaar willen we als beroepsvereniging ook verder kijken dan onze
eigen belangen door de structurele
ondersteuning van een sociaal doel.
Deze sociale betrokkenheid wil niet
gratuit meesurfen op de modieuze golf
van zgn. ‘corporate social responsibility’,

maar een waardevolle dimensie – buiten
onszelf – toevoegen aan onze activiteiten. Het project waarnaar onze steun
in dit eerste ‘sociale jaar’ uitgaat, is Rode
Neuzen Dag. Deze organisatie biedt
het hoofd aan mentale problemen bij
kinderen en adolescenten. Eén op de vijf
Vlaamse jongeren kampt met psychische
problemen, dikwijls met zware gevolgen
(eetstoornissen, depressie, zelfdoding...).
De jeugd is onze toekomst, en die koesteren we. U verneemt binnenkort meer
over de acties die we hierrond opzetten.
U merkt het al: het wordt een bruisend
jaar. Ik wens u een vlotte start toe en zie
u graag binnenkort op één of meerdere
van onze talrijke activiteiten!

Emmanuel Verraes
Voorzitter Vlaams Pleitgenootschap
2018-2019

Colofon
U kan uw lidmaatschap aanvragen via onze
website www.vlaamspleitgenootschap.be.
Van zodra uw betaling in orde is, ontvangt
u een e-mail met een bevestiging van uw
lidmaatschap evenals een debetnota.
De bevestigingse-mail van uw lidmaatschap zal tevens een specifieke ‘lidmaatschapscode’ vermelden die u te allen
tijde kan gebruiken om u in te schrijven
voor onze activiteiten en/of opleidingen.
Deze lidmaatschapscode geeft eveneens
recht op de ledenkortingen. Bewaar uw
lidmaatschapscode dus goed.

Verantwoordelijke uitgever: Emmanuel Verraes,
vzw Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel
Poelaertplein 1 - 1000 Brussel
info@vlaamspleitgenootschap.be
KBO nr. 0408.508.372
Realisatie: All About Content, www.aacontent.be
De redactie bestaat uit:
Cecile Kenis, Kristof Lauwens, Leo Van den hole en
Karin Vanhoof
Fotografie: Belga, Klaas De Buysser, Bart Dewaele,
Cecile Kenis
Redactie afgesloten op 20.08.2018
Publiciteitsregie: All About Content, www.aacontent.be

Ereleden 2017-2018
Bertrand Asscherickx, Bruno Blanpain,
Harry Cailliau, Peter Callens,
André De Becker, Theo De Beir,
Joan Dubaere, Jean-Pierre Fierens,
Geert Glas, August Gooris, Frank Judo,
Fernand Keuleneer, Dirk Lambrecht,
Christine Maginelle, Luc Panis, Laura Parret,
Christophe Ronse, Jozef Slootmans,
Marc Smout, Paul Struyven, Alex Tallon,
Steven Tanghe, Bertold Theeuwes,
Karel Van Alsenoy, Hugo Vandenberghe,
Frank Van der Schueren, Hugo Van Eecke,
Hans Van Ham, Kathleen Vercraeye,
Joost Verlinden, Tim Vermeir

Bijdragen, opmerkingen, suggesties?
Poelaertplein@vlaamspleitgenootschap.be
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IN DE KIJKER

Stafhouder Peter Callens

Een nazomer en twee
verjaardagen
Het is er weer, het nieuwe gerechtelijk jaar. Weeral sneller dan gedacht. Weeral
was de vakantie korter dan verhoopt, zo snel was zij voorbij dat het wel lijkt
alsof zij nu al dateert uit een mistig verleden. Daar is de nazomer terug, met
zijn beginnende herfsttinten, zijn nevelige ochtenden, zijn krimpende avonden
die de onafwendbaar komende koude dagen aankondigen.
De nazomer met zijn herbeginnende rompslomp, zijn verkeersdrukte, zijn obligate
routines. Enkele mooie zomerdagen horen erbij, dat wel. Zij geven nog mondjesmaat de zoete smaak van vervlogen ontspanning. Daar is de spanning weer.
Een grote poëzielezer ben ik niet. Poëzie is voor mijn al te cartesiaanse geest
vaak obscuur. Maar bij deze tanende zomer denk ik onwillekeurig aan dat ene, dat
fenomenale gedicht Herbsttag, dat Rainer Maria Rilke (1875-1926) schreef in
Parijs in 1902. Zes zinnetjes zijn het, slechts twaalf versregels, maar nergens vind ik
een treffender beeld van de melancholie die de opkomende herfst in zich draagt.
Vergeef het mij, ik weersta er niet aan. Ik citeer u deze herfstdag in extenso:

Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren laß die Winde los.
Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gieb ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.*
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Zo intens dat wij de tijd niet nemen of vinden om afstand te
nemen. Even stil te staan om het grotere beeld op te zoeken.
Ons beroep heeft de onhebbelijkheid omvattend te zijn, het
omarmt ons maar sluit ons in, het houdt ons in de tang.
In deze beginnende drukte maak ik ruimte voor twee
reflecties, twee verjaardagen die wij dit najaar vieren.
De eerste is 11 november 2018. Een eeuw geleden zal
dan de Grote Oorlog na vier helse jaren uitgedoofd zijn.
De ultieme lose-lose is hij geworden, die Grote Oorlog:
niemand won, het leed was onnoemelijk, ons continent
werd massaal verarmd. Maar dat neemt niet weg dat de
boodschap van vrede die uitgaat van het einde van de
Eerste Wereldoorlog, nagalmt tot op de dag van heden:
nooit meer oorlog.

Ja, de onrust is terug. In feite houden wij er wel van, van
die onrust, die spanning. De drukte. De telefoons. De
cliënten, de rechtbanken, de tegenstrevers. Zelfs de e-mails,
ja zelfs zij. De krengen. Zij bezorgen ons godbetert een
Stockholmsyndroom: gevangen zetten zij ons, en toch
houden wij ervan. Wij kunnen ze niet missen.
Zij houdt ons bezig, die spanning. Zij onderhoudt ons.
Zij doet ons trillen, geeft ons zin. Andermaal zitten wij met
de neus in de dossiers. Het computerscherm palmt ons
gezichtsveld in. Wij hollen van de ene bespreking naar de
andere zitting en een draaikolk van activiteit zuigt ons mee.
Professionele verplichtingen, sociale verplichtingen, andere
verplichtingen. En steeds weer onvoldoende tijd voor onze
dierbaren. Wij weten nochtans dat zij eronder lijden, wij
lijden eronder dat zij lijden, maar de plicht roept steeds
weer. De plicht die om uitvoering vraagt. Nu. Dikwijls opwindend en ook wel leuk, ja, maar regelmatig hard, bijwijlen
saai, meestal intens.

Nooit meer oorlog. De wens is niet in werkelijkheid omgezet, akkoord. Maar zij is daarom niet minder waardevol. Ook
de balie draagt de vredesboodschap in haar hart: is de advocatuur niet de belichaming van de geweldloze oplossing van
conflicten met de middelen die het recht te bieden heeft?

De combinatie van de diepgewortelde
vredeswens enerzijds en het respect voor
de grondrechten van elke mens anderzijds,
schraagt onze welvaart en ons welzijn.
Het einde van de Eerste Wereldoorlog was dus nog niet
zwanger van echte vrede. Integendeel. Wapenstilstand op
11 november 1918 droeg in zich de kiemen van dat nog
zoveel ontzaglijker onheil dat de Tweede Wereldoorlog
werd. Saturnus vrat zijn eigen kinderen op, herinner u het
beklijvende zwarte schilderij van Francisco de Goya. Het is
pas toen deze moordpoging op de beschaving afgebroken is,
dat uit de as van de oorlog een nieuw licht ontstaan is.

* Ik probeer te vertalen, naar best vermogen, maar traduttore, traditore, dus moet ik om uw welwillendheid smeken:
“Heer, het is tijd. De zomer was zeer groots. Leg je schaduw over de zonnewijzers en laat de winden los over de weiden. Beveel de laatste vruchten vol te
zijn; geef ze nog twee zuidelijke dagen, dwing ze tot voldragenheid te komen en jaag de laatste zoetheid in de zware wijn. Wie nu geen huis heeft, bouwt
er zich geen meer. Wie nu alleen is, zal het nog lang blijven, zal waken, lezen, lange brieven schrijven en zal in de dreven heen en weer onrustig zwerven,
wanneer de bladeren op gaan waaien.”
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Zo kom ik uit op de tweede verjaardag, die wij minder
dan een maand na Wapenstilstand zullen vieren, en die
de kroon zet op de vrede na de twee Wereldoorlogen.
Ik heb het over de verjaardag van de afkondiging van de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die
door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
aangenomen werd op 10 december 1948. Zeventig jaar
geleden dus.

Wij moeten op onze hoede zijn;
ook bij ons zijn wij niet vrij
van aanvallen op de rechtsstaat.

Het is de combinatie van deze twee grondvesten van
onze hedendaagse Europese maatschappij, de veralgemeende en diepgewortelde vredeswens enerzijds en het
respect voor de grondrechten van elke mens anderzijds,
die onze welvaart en ons welzijn schraagt. Elke afwijking
van deze principes is een verlaging van ons beschavingspeil, en een directe bedreiging voor alles wat wij samen
bereikt hebben. Het probleem, zoals wij recent hebben
kunnen vaststellen in een land als Polen, is dat de afkalving
van de rechtsstaat niet ineens komt, niet met grote schokken. Zij slaat toe met microdosissen, die op zichzelf relatief
pijnloos zijn, en slechts weinigen beroeren. Maar met
series van microdosissen is het zoals met microplastics.
Je ziet ze niet, je voelt ze niet, je lacht ze weg tot ze zo
alomtegenwoordig zijn dat zij het hele milieu vergiftigen
en niet meer op te ruimen vallen.
Wij moeten op onze hoede zijn; ook bij ons zijn wij niet
vrij van aanvallen op de rechtsstaat. Grote waakzaamheid
is geboden, en berusting is niet aan de orde. De aandacht
mag niet verslappen.
Dat voor het grote wereldbeeld, ik kom er bij andere
gelegenheden nog op terug. Retour naar ons zelfbeeld,
onze dagelijkse leefwereld. Ja, hij is terug, de nazomer,
met in zijn zog de zaken, de zorgen, de zuchten, maar
bovenal de zindering van de dag. Geef u ten volle. Op
zijn West-Vlaams gezegd, smijt u. En neem de tijd om de
dag te plukken.
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Bij deze overpeinzingen moet ik denken aan de Franse
meester van het aforisme Nicolas de Chamfort (17411794). Chamfort was in 1789 een revolutionair van het
eerste uur, maar moest ervaren wat het betekent wanneer
wetten niet aansluiten bij de praktijk. Artikel 11 van de
“Déclaration des droits de l’homme et du citoyen” van 1789
mocht dan wel luiden: “La libre communication des pensées
et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement,
sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi”, Chamfort werd niettemin gevangen gezet
op 21 juli 1793, simpelweg omdat hij zich verblijd had over
de dood van Marat.
In die grimmige tijd waren er grenzen aan wat men mocht
denken. Een paar dagen na zijn arrestatie liet het Comité
de sûreté générale hem weer vrij, maar omdat hij opnieuw
bedreigd werd met gevangenneming deed Chamfort een –
mislukte – zelfmoordpoging. Het pistool dat hij gebruikte was
defect en de arme schrijver verminkte zichzelf gruwelijk in
het gezicht. De artsen konden hem voorlopig redden, maar
enkele maanden later liet hij het leven.

“La plus perdue de toutes les journées est
celle où l’on n’a pas ri.”
Nicolas de Chamfort
Eén van zijn aforismen kleeft al jarenlang op de kleerkast
van mijn oudste dochter, de enige spreuk die in de kamer
uithangt: “La plus perdue de toutes les journées est celle
où l’on n’a pas ri.” Ik ben bang dat Chamfort in de laatste
dagen van zijn leven nogal wat journées perdues heeft
doorgemaakt, maar zijn uitspraak wordt er alleen maar
krachtiger door.

Peter Callens
Stafhouder Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel

SAVE THE DATE: 23 NOVEMBER 2018

Plechtige Openingszitting en Galadiner
Op vrijdag 23 november 2018 organiseert het Vlaams
Pleitgenootschap de openingsconferentie ter gelegenheid
van het 128ste werkingsjaar.
De officiële uitnodiging met meer info volgt binnenkort,
maar noteer deze datum alvast in uw agenda zodat u de
feestelijke openingsactiviteiten zeker niet mist!

‘Work hard, dance harder’
Wij hopen u massaal te mogen begroeten!

VPG ‘fun-raist’ voor het goede doel
en zet zich in voor Rode Neuzen Dag
Wist je dat één op de vijf Vlaamse
jongeren kampt met psychische problemen? Dikwijls met zware gevolgen, zoals
depressie, eetstoornissen, zelfverminking
of zelfdoding. Samen met jou en heel
Vlaanderen wil het Vlaams Pleitgenootschap geld inzamelen voor een betere
opvang deze jongeren, waarvan er nog
steeds heel wat niet de zorgen krijgen
die ze nodig hebben. Hoog tijd om daar
samen verandering in te brengen.
Hoe?
Bij Rode Neuzen Dag staat ‘fun-raising’
centraal. Enerzijds willen we, door te
lachen en samen gek te doen, het taboe
rond psychische problemen doorbreken
en het Rode Neuzenprobleem bespreekbaar maken. Anderzijds willen we,
door middel van acties en donaties, geld

inzamelen voor een betere opvang van
de getroffen jongeren.

VPG-acties
Uiteraard kan Rode Neuzen Dag alleen
maar een succes worden als we ons
samen inzetten voor deze problematiek.
Daarom zal het VPG het hele werkingsjaar door acties organiseren om
daarvoor fondsen in te zamelen. Een
eerste actie komt er alvast aan tijdens
het galabal van 23 november.

Per gast wordt 5 EUR gedoneerd en in
ruil krijgt u aan de ingang een rode neus
waarmee u uiteraard ook op de foto
kan. En wie weet komt Koen Wauters,
ambassadeur van Rode Neuzen Dag,
ons later die avond wel even opzoeken
om al die Rode Neuzen te tellen.
Later op het jaar zullen we ook een
online veiling organiseren waarvan
de integrale opbrengst naar de Rode
Neuzen gaat. U leest er alles over in
onze volgende editie van het Poelaertplein en op de website www.vlaams
pleitgenootschap.be. En uiteraard mag
u ook een verslag verwachten van het
resultaat van alle acties die het VPG
voor dit goede doel zal organiseren.
Zet hem op, die Rode Neus!
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ACTIVITEITENKALENDER

Recyclagemiddagen & opleidingen / Culturele activiteiten
§

Permanente Vorming
1

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.
Meer informatie over de inschrijvingsmodaliteiten en abonnementsformules
op onze website:
www.vlaamspleitgenootschap.be

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

§

Cultuur

Zondag 09/09/2018 om 15u
Bezoek tenstoonstelling
‘Amy Winehouse, een familieportret’
Joods Museum van België
Het VPG neemt u mee op een geleid
bezoek aan het Joods museum van
België waar de tentoonstelling ‘Amy
Winehouse, een familieportret’ ons vertelt over het ontstaan van een icoon uit
de popcultuur, vanaf haar voorvaderen
die uit Wit-Rusland kwamen tot haar
succes in de Londense scene en later
wereldwijd.

Programma
Dinsdag 25/09/2018
Permanente Vorming 1
Fiscaal recht
Mr. Leo De Broeck
(De Broeck, Van Laere & Partners)
Dinsdag 09/10/2018
Permanente Vorming 2
Distributierecht
Mr. Michel Segers (FLINN)
Dinsdag 23/10/2018
Permanente Vorming 3
Arbeidsrecht
Mr. Elisabeth Matthys
(Stibbe)
Dinsdag 27/11/2018
Permanente Vorming 4
Vennootschapsrecht
Mr. Matthias Wauters en
Christophe De Backere
(Eubelius)
© Mark Okoh/Camera Press
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November 2018
‘Fase, Four Movements to the Music of
Steve Reich’
Van Volxemlaan 164, 1190 Vorst
Met als choreografe Anne Teresa De
Keersmaeker. Dit is de allereerste voorstelling van de ondertussen wereldberoemde choreografe. Deze voorstelling
werd voor het eerst gespeeld in 1982.

21 december 2018
‘Kerstconcert’
Bozar, Brussel
Naar jaarlijkse traditie organiseren we
ook dit jaar weer een uitstap naar het
kerstconcert in de Bozar.
Binnenkort meer info op de website
www.vlaamspleitgenootschap.be.

© De Munt

Oktober 2018
Dansvoorstelling ‘Sutra’
De Munt

Bedankt Stafhouder Dillen!

In deze dansvoorstelling doet
choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui een
beroep op vijftien boeddhistische
Shaolinmonniken, zelfverdedigings
kunstenaars die hij waardeert om
hun trefzekere, zuinige gebaren
en hun originele, naar eenheid
strevende perceptie van de ruimte
en het lichaam.
Voor Sutra neemt hij opnieuw
de Britse beeldend kunstenaar
Antony Gormley onder de arm.
“Sutra” betekende voor Sidi Larbi
Cherkaoui een nieuwe stap in de
richting van zijn ‘wereld-œuvre’, een
creatief universum dat nieuwsgierig is
naar de meest diverse culturen, waarin
hij voorlopige antwoorden zoekt op
zijn existentiële vragen.
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Raf Terwingen:
Federaal volksvertegenwoordiger,
burgemeester en advocaat
Bij aanvang van het nieuwe gerechtelijk jaar hebben we een gesprek met federaal volksvertegenwoordiger, burgemeester
van Maasmechelen en advocaat Raf Terwingen. Hij vertelt ons meer over het voorbije parlementair jaar en over het vele
wetgevende werk dat de komende maanden nog op de agenda staat. Maar eerst vragen we hem hoe hij erin slaagt drie
jobs te combineren.

PP: Mijnheer Terwingen, hoe ziet de
werkweek van een parlementariërburgemeester-advocaat eruit?

Raf Terwingen tijdens de eedaflegging in het
federaal parlement, 2014, ©Belga

BIOGRAFIE
Raf Terwingen
°1972
LOOPBAAN
• Licentiaat rechten (1995)
en licentiaat notariaat (1996),
KULeuven
• Advocaat, balie Tongeren
(vanaf 1996)
• Federaal volksvertegenwoordiger
(vanaf 2007)
• Burgemeester van Maasmechelen
(vanaf 2013)
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RT: Van maandag tot donderdag ben
ik in Brussel voor de commissie Justitie en de plenaire en fractievergadering. ’s Avonds en op vrijdag ben ik in
Maasmechelen. Ik werk tot ongeveer
23 uur à middernacht. Als ik voor
middernacht thuiskom ga ik nog even
joggen. U ziet aan mijn gewichtstoename dat ik daar dikwijls niet in slaag
(lacht).
Mijn weekends besteed ik aan de
advocatuur. Mijn consultaties doe ik
iedere zaterdag- en zondagmorgen
van half zes tot half tien. Daarna ga
ik in Maasmechelen de huwelijken
voltrekken, uiteraard om mijn eigen
markt van echtscheidingen in stand
te houden (knipoogt). Ik slaag erin om
rond kwart voor vijf ’s ochtends op
te staan. Gelukkig heb ik weinig slaap
nodig. Eigenlijk heb ik dus wel het
gestel om minister van justitie
te worden!

PP: En ook de ambitie?
RT: Je mag nooit de ambitie hebben
om minister te worden, want dan
word je het zeker niet (lacht).
Juridische kennis in het
parlement
PP: Helpt uw ervaring als advocaat u bij
het wetgevend werk?
RT: De commissie justitie is een van
de meest gespecialiseerde commissies.
Er zitten heel veel juristen in. Als advocaat heb je het voordeel dat je de
voeling met de praktijk kan behouden.
Ik kwam in 2007 in de commissie
justitie als opvolger van Jo Vandeurzen,
ik was toen elf jaar advocaat. Ook wij
namen onder confraters regelmatig
het wetgevend werk op de korrel. In
de commissie kon ik zelf wetvoorstellen lanceren. Eerst betroffen het
kleine praktische dingen. Zo was er
voorheen een verplichte oproeping in
verzoening vooraleer je een huurgeschil mocht aanspannen. Hierdoor
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verloor je veel tijd. Dat hebben we
dan afgeschaft.
Een ander voorbeeld: in mijn beginperiode bij de commissie justitie is mijn vader gestorven en mijn moeder kwam
me kort erna om geld vragen. Alle
rekeningen waren automatisch geblokkeerd. Dat heeft me erg aangegrepen
en samen met Servais Verherstraeten
heb ik dan de wetgeving gemaakt die
ervoor zorgt dat de langstlevende
echtgenoot onmiddellijk een minimale
toegang heeft tot de gemeenschappelijke rekeningen.
PP: Vindt u dat uw collega-parlements
leden voldoende juridische kennis en
inzicht hebben om hun wetgevende taak
te vervullen?
RT: Soms zijn er in de commissie
tussenkomsten van niet-juristen die
wel een politiek-maatschappelijk punt
hebben. Maar de juridische benadering
moet toch correct zijn, vooral in de
commissie justitie. Wij moeten echt
letten op de punten en komma’s in de

teksten. In andere commissies weegt
het politiek-maatschappelijke iets
meer door. De beste juristen die hier
rondlopen zijn trouwens de fractiemedewerkers, soms zelfs over de partijgrenzen heen.
PP: Neemt u uw ervaringen als burgemeester ook mee naar het parlement?
RT: We hebben een vertegenwoordigingsdemocratie en daar geloof ik
sterk in. Als burgemeester hoor ik wat
er leeft. Ik ben grote voorstander van
de cumulatie van parlementslid met
bijvoorbeeld een lokaal mandaat als
schepen of burgemeester. Dit heeft een
meerwaarde, want wat de mensen je
vertellen kan je meenemen naar het
hoger niveau.
PP: De ontwerpen van de nieuwe wetboeken worden door technische werkgroepen (o.a. professoren) voorbereid. In
hoeverre worden die nog besproken en
onderzocht door de parlementsleden?
RT: Een wetsontwerp begint met een

idee van de minister of de regering.
Dit wordt dan uitgewerkt door juristen en professoren. Dan komen de
kabinetsmedewerkers samen in de ‘IKW’
(‘interkabinettenwerkgroep’), daar worden de grote punten getrancheerd. Met
de goedkeuring van de regering gaat de
tekst dan naar het parlement, waar ze
nog eens in de meerderheidspartijen
wordt toegelicht. Hierbij kan er al heel
veel inbreng komen van de parlementsleden en dan worden er al verschillende
amendementen geformuleerd. De tekst
wordt ook nog eens besproken met de
oppositie erbij. Ook dan zijn er hoorzittingen met de deskundigen, professoren
en belanghebbende partijen. Over elk
wetsontwerp laat de Raad van State zijn
licht schijnen. Vaak wordt het advies van
de Hoge Raad voor de Justitie gevraagd,
alsook het standpunt van de staande
en zittende magistratuur, de OVB en
avocat.be. Ook amendementen van
de oppositie kunnen worden aanvaard,
natuurlijk binnen het kader van het
regeerakkoord.
PP: De federale wetgever verloor heel wat
terrein aan de deelstaten en aan Europa.
Hoe ervaart u dat?
RT: Onder meer milieurecht, huurrecht,
fiscale successierechten, welzijn en
jeugdsanctierecht zijn bevoegdheden
van de deelstaten geworden. Er is nu
inderdaad een grote invloed van Europa op de wetgeving. Veel wetteksten
zijn omzettingen van richtlijnen, wat
betreft terrorisme, privacywetgeving,
wederzijdse erkenning van gerechtelijke vonnissen, bijstand bij het verhoor,
rechten van slachtoffers, enzovoort.
Het belangrijkste deel waar ik voeling
mee heb, nl. strafrecht, burgerlijk recht
en familierecht is nog federaal.
P/13
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Terugblik en vooruitblik
PP: Hoe kijkt u terug op het voorbije
parlementair jaar?
RT: Sinds ik hier in 2007 aankwam
is er nooit een minister geweest die
zo’n grote blokken wetgeving heeft
aangepakt. De naam ‘potpourriwetten’
is helaas een beetje pejoratief. ‘Wet
houdende diverse bepalingen’ is al even
slecht. ‘Mozaïekwet’ klinkt al iets beter.
Hoe dan ook, minister Geens heeft
er heel wat doorgekregen. Ik ben fier
dat ik heb kunnen meewerken aan het
insolventierecht, ondernemingsrecht en
handelsrecht.

PP:Welke wetteksten zitten nog in de
pijplijn?
RT: Het nieuwe wetboek vennootschapsrecht zou in september gestemd
worden. Ook het burgerlijk recht
(zakenrecht en verbintenissenrecht)
komt nog aan bod. De wetgeving over
de strafuitvoering zal wat versnelling
kennen, in het licht van de schietpartij
in Luik in mei. Dat deel zal in het najaar
behandeld worden. Het nieuwe strafwetboek zou begin 2019 op tafel liggen.
Wat het strafprocesrecht betreft is
er zoals geweten veel tegenkanting
van de juridische wereld.

De beroepsgroepen zijn erg begaan met
het wetgevend werk en dat siert hen.
Natuurlijk is er het spanningsveld met
de praktijk. Soms sta ik voor de rechtbank en twijfel ik zelf, bv. of de termijnen
veranderd zijn of niet.Voor advocaten is
het veel om bij te houden. Zeker voor
de ‘allround-advocaten’, dat ben ik zelf
trouwens ook. Maar ik denk dat men
over een aantal jaren wel zal vinden dat
het goed is dat iemand de wetboeken
heeft aangepakt. Het moest gebeuren.
Dat is de verdienste van Geens. We
zullen zien hoever hij geraakt, vooral
met het strafrecht.
De volgende minister van justitie zal
best de zaken even laten bezinken en
in het licht van de bevindingen van de
praktijk de wetten remediëren. Dan
worden het misschien geen ‘potpourriwetten’ maar ‘remediëringswetten’. Dat
is ook geen oneer. Nadat je zoveel hebt
veranderd moet je gaan bijsturen. The
proof of the pudding is in the eating.
P/14

De beroepsgroepen zijn erg begaan
met het wetgevend werk en dat siert
hen. Al deze meningen maken de taak
van de minister van justitie niet makkelijk, maar uiteindelijk moet de politiek
de knoop doorhakken. Het wordt een
erg divers en boeiend debat.
PP:Wij danken u voor dit gesprek.
Interview door Cecile Kenis

Op maandag 3 september leggen
meer dan 350 toekomstige advocaten-stagiairs hun eed af in de plechtige zittingszaal van het hof van beroep
in het justitiepaleis te Brussel. Een
belangrijk moment en een grote stap
in het leven van vele pas afgestudeerden. Aan hen dit woord.
Eerst en vooral een welgemeende
proficiat. U bent er doorheen de
wirwar van studiepunten, keuzetrajecten, het occasionele (maar volstrekt
onterechte) herexamen, eventuele
schakeltrajecten en bachelor- en
masterproeven allerhande in geslaagd
uw masterdiploma in de rechten te
halen en wel met een keurig resultaat.
Proficiat!
U heeft vervolgens de keuze gemaakt
om de volgende drie jaar van uw
leven te spenderen als advocaat-stagiair. Alle blitse wervingscampagnes
van financiële instellingen en consultancykantoren ten spijt, nochtans
mét inbegrip van Duitse leasewagen
en telefoontoestel dat de beeltenis
van een stuk fruit draagt, richtte u uw
pijlen op een stage aan de Brusselse
balie. Proficiat!
En zo treedt u in de voetsporen van
een beroepsgroep die wellicht zo oud is
als de geschiedenis van de beschaving.

WOORD VAN DE JABKES

Aan allen die gekomen zijn, proficiat!
Meer info over de activiteiten van de JABkes op: jabkes.be en facebook.com/jabkes

De oude Grieken kenden reeds de
exegeten en redenaars zoals
Demosthenes. De advocatuur zoals wij
die kennen heeft echter haar wortels in
het Laat-Romeinse keizerrijk. Een partij
die werd berecht in een proces kon
zich laten bijstaan door een welbespraakte vriend die het in het bijzijn
van de (meestal vrij omvangrijke en
opgehitste) menigte voor hem of haar
opnam. Voor dit alles vroeg de advocaat uiteraard geen vergoeding, men
aanvaardde enkel wat er vrijwillig werd
aangeboden. Men deed het voor de
eer (vandaar honorarium). Die kosteloze
interventie werd echter al snel achterwege gelaten en werd ook niet meer
opgenomen in het bekende Corpus
Iuris Civilis. In de Middeleeuwen werd
dit basiswerk uitvoerig bestudeerd en
bewaard door onder meer de glossatoren aan de universiteit van Bologna.
Vanaf 1425 werd het vanaf de stichting
van de Universiteit van Leuven door
Hertog Jan IV opnieuw gedoceerd
en vanaf de vroege Middeleeuwen
tot het einde van het Ancien Régime
kreeg dankzij de talrijke costuymen van
onder meer Leuven, Brussel en Luik het
beroep van advocaat zoals we het vandaag kennen gestalte. In die traditie sluit
u nu aan, of toch zeker tot de robots
het van ons overnemen. Proficiat!
De balie van Brussel is uniek door zijn

verscheidenheid. Het gaat van de grote
Amerikaanse kantoren met de ronkende namen van verschillende vennoten
op de voordeur die zich vastbijten in
omvangrijke M&A deals over de gladde
maar uiterst ijverige strafpleiter die zijn
cliënt vol vuur verdedigt, tot die ene
confrater die zijn brieven nog handgeschreven beantwoordt en die door
weer en wind verbeten aan zijn cliënt te
velde het voorkooprecht uit de pachtwet
gaat uitleggen.Toch verenigen alle 2202 confraters die per 1 december 2017 op het
tableau te Brussel zijn ingeschreven zich
in een beroepsorde, gebonden door
dezelfde regels. En die verbondenheid
als beroepsgroep binnen dezelfde balie
is even bijzonder als uniek. Daarom
proberen de JABkes (Jong Advocaten

Brussel) voor alle jonge confraters
aan de balie te Brussel een waaier van
activiteiten te organiseren om deze
verbondenheid kracht bij te zetten.

Jan Maertens
Voorzitter JABkes 2018-2019
info@jabkes.be

Jan Donkers
Vertegenwoordiger Stagiairs 2018-2019
vertegenwoordiger@jabkes.be

U zal komend gerechtelijk jaar als
versbakken advocaat-stagiair de mogelijkheid hebben om deel te nemen
aan onder meer de JABkes quiz in het
Justitiepaleis, een indoor-karttoernooi,
golfinitiatie, museumbezoek en verschillende after works. We hopen jullie
dan ook talrijk op deze activiteiten te
mogen verwelkomen!
De JABkes wensen jullie veel succes het
komend gerechtelijk jaar.
Ohja, en proficiat!
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Uw professionele
toekomst loopt op rolletjes!

ING Privalis,
15 jaar
deskundigheid!

De juridische wereld is volop in verandering. U kunt dus maar
beter een betrouwbare partner hebben om u te begeleiden.
Vertrouw daarom, net als 90% van uw confraters, op de Privalisdiensten
van ING. Advies, oplossingen en promoties op maat van uw professionele
én uw privébehoeften en dat al sinds 15 jaar.
ing.be/privalisservices

Aanbod geldig voor professionele en privédoeleinden, onder voorbehoud van aanvaarding door ING België en van wederzijds akkoord. De diensten Privalis van ING zijn voorbehouden aan advocaat(-stagiairs),
(kandidaat-)notarissen of (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders. De voorwaarden en modaliteiten van ING-diensten en -producten (reglementen, tarieven en rentes, productfiches et alle bijkomende informatie)
zijn beschikbaar in alle ING-kantoren en op ing.be. ING België nv – Bank – Marnixlaan 24 – 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.200.393 – BIC : BBRUBEBB – IBAN : BE45 3109 1560 2789. Verantwoordelijke
uitgever : Marie-Noëlle De Greef – Sint- Michielswarande 60 – B-1040 Brussel.

