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Concurrerende 
waarheden. !

Persoonlijke Uitnodiging.

door Dr. Iur. Louis-Henri Verbeke

Zakenman-advocaat met een duidelĳke mening. 
Louis Verbeke bekleedt hoge functies in de wereld van de advocatuur, not-for-profit en for-profit. Hij richtte het 
Belgisch Instituut voor Bestuurders (GUBERNA) op en een internationaal advocatenkantoor, was meer dan 15 
jaar voorzitter van Vlerick en is voorzitter of bestuurder bij een aantal al dan niet beursgenoteerde bedrijven. Hij 
was ook een vroege ‘seed capitalist’.  
Zijn academische interesse – 30 jaar in West-Europa, Rusland, Zuid-Afrika en China – gaat uit naar de vaak 
botsende werelden van ethos, recht en ethiek en hoe beleidsvorming en managementgedrag worden 
beïnvloed door de ‘concurrerende waarheden’ in een wereld die op dit punt deglobaliserend kan zijn. !
!
Zaterdag 14 December 2013 
De Lĳsterbes, Berlare !
Aanvangsuur : 10.00 A.M. 
Gevolg door receptie en diner.

http://proflandria.be
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Een groot probleem 
In België.
Een waarheid is blĳkbaar geen Waarheid. 
Maatschappijen gaan op een bepaalde manier om met situaties die zich aandienen. Crisissen, corruptie, 
governance, dat zijn zaken die boven het puur technische uitstijgen. Voor quasi elke regel die ergens absoluut 
waar wordt geacht, vind je in andere delen van de wereld regels die daar tegen ingaan. Zelfs in een klein land 
als België zien we hoe verschillend zogenaamde algemene waarheden worden vertaald.  !
Echter, België is dikwijls slachtoffer van het negeren van het bestaan van deze conflicterende waarheden. 
Uiteraard denken we in Vlaanderen niet allemaal hetzelfde maar we kunnen doorgaans wel de redenering van 
een andersdenkende volgen en er concrete afspraken rond maken. Binnen België is dat overwegend niet 
meer het geval. !
De agenda voor 14 december 2013. 
Iedereen die inschrijft, krijgt op voorhand een gevalsstudie toegezonden.  
Het gaat als het volgt, de zoon van uw secretaresse is corrupt en maakt misbruik van uw vertrouwensrelatie 
met de secretaresse. Wat gaat u doen?  
Daarop volgt een korte inleiding met feiten, geleverd door de tegenpartij, en een open discussie met de 
aanwezigen. Eindigend met een stemming. !
U bent welkom. 
Vanaf 10.00 uur : ontvangst met koffie en gebak  
10.30 uur : mededelingen van de voorzitter, Kurt Moons, gevolgd door de inleiding van de spreker  
10.45 uur : Dr. Iur. Louis Verbeke, Concurrerende waarheden. 
11.45 uur : debat  
12.30 uur : receptie met aansluitend lunch !
Schrĳf vandaag nog in, de plaatsen zĳn schaars. 
Gelieve uw deelname zo vlug mogelijk te willen bevestigen via email (raf.bombeek@telenet.be) en duidelijk aan 
te geven of u ook inschrijft voor de lunch.  
Tenzij u bij uw inschrijving uitdrukkelijk vermeldt dat u ter plaatse zal betalen, geldt enkel de ontvangst van uw 
betaling als inschrijving voor de lunch. !
U betaalt. 
	 ▪	 Voor de receptie:            
	 	 Gratis voor leden.            
	 	 35€ voor partners van leden en voor niet-leden.            
	 ▪	 Voor de 4 gangen lunch:            
	 60 € (leden, niet leden, partners van leden) !
Gelieve het verschuldigde bedrag over te schrijven op het volgende rekeningnummer : Rek nr BE 85 9730 
7806 2806 ter attentie van Pro Flandria. !
Wĳ ontvangen u in Restaurant De Lĳsterbes. 
Donklaan 155 
9290 Berlare  
Tel.: 09 367 82 29 
info@lijsterbes.be !!
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Pro Flandria 
Netwerk van Vlaamse 
ondernemers en academici.
Pro Flandria 
Pro Flandria is een besloten netwerk met een werking gericht op zijn leden.  !
De missie van Pro Flandria 
Pro Flandria koestert drie principes: 
	 ▪	 Ondernemerschap,           
	 ▪	 Waarden,           
	 ▪	 Zelfbestuur.           
Deze zijn noodzakelijk voor het verzekeren en verhogen van de Vlaamse en Europese welvaart. !
Speerpunten van Pro Flandria 
De 5 krachtlijnen van Pro Flandria zijn: 
1. Pro Flandria is een netwerk van mannen en vrouwen uit het bedrijfsleven, het onderwijs, de media, de 

culturele wereld en andere maatschappelijke geledingen. 
2.  De regels van de rechtsstaat en deugdelijk bestuur, die door België meer dan ooit met voeten worden 

getreden, moeten dringend worden hersteld. 
3. Deugdelijk bestuur vergt zelfstandigheid. 
4. Pro Flandria doet niet aan partijpolitiek maar roept vanuit een democratische bekommernis de antipolitiek 

een halt toe.  
5. Pro Flandria is gehecht aan de normen en waarden die de basis vormen van de Westerse samenleving. !
Werking 
Buiten de symposia is deelname aan onze activiteiten voorbehouden voor leden en gasten op persoonlijke 
uitnodiging. 
Indien u vragen heeft over onze activiteiten en publicaties kan u via volgende emailadressen contact opnemen. 
	 ▪	 Algemeen: contact@proflandria.be           
	 ▪	 Pers: perscontact@proflandria.be           !
Secretariaat Pro Flandria:  
Wildebeek 83a 
9473 WELLE  
Rek nr BE 85 9730 7806 2806  
www.proflandria.be - raf.bombeek@telenet.be !
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Bijeenkomsten 
Sprekers in het verleden.
Freddy Van Gaever over “VAG airlines.” 
Erik Suy over “Vlaamse internationale aanwezigheid.” 
Hans De Belder over “Wat met de Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel?” 
Jan Van Doren over “Vlaams bedrijfsleven en Vlaamse zelfstandigheid.” 
Marc Platel, Geert Van Cleemput over “Wat met N-VA en Vlaams Blok? Is het water nu zoveel te diep?” 
Bart De Wever over “Ontwikkeling van het Vlaamse politieke landschap.” 
Frans Crols, Remi Vermeiren over “Het Manifest voor een Zelfstandig Vlaanderen Oproep tot bezinning.” 
Matthias Storme, Reinhold Tournicourt over “Het Vlaams Blok arrest, geveld door het Gentse Hof van Beroep.” 
Leo Delcroix over “Christen democratie en Vlaanderen.” 
Boudewĳn Bouckaert over “VLD en Vlaamse onafhankelijkheid.” 
Chris Morel over “China als  wereldmacht.” 
Bart Verhaeghe over “Zeg niet dat ik ondernemer ben.” 
Koenraad Debackere over “De Spin Offs van de KU Leuven.” 
Jean-Marie Dedecker over “In het oog van de storm.” 
Derk-Jan Eppink over “Recht(s) voor de Raap.” 
Urbain Vermeulen over “De ware islam.” 
Louis Ide over “Werking van de Gezondheidszorg.” 
Theodore Dalrymple over “Beschaving of wat er van over is.” 
Guido Naets, Jean-Marie Dedecker over “Politieke actualiteit.” 
Frank Vanhecke over “Rol van het Vlaams Belang voor de Vlaamse   zelfstandigheid.” 
Bart Maddens, Carl Devos over “Analyse van de verkiezingsuitslagen.” 
Jan Pieter De Nul over “Academische opleidingen en de noden van het werkveld.”	 
Ivan Sabbe, Jan Jambon over “De politieke actualiteit.” 
Marie-Rose Morel (+) over “Vakbondistan.” 
Bat Ye’or over “Eurabia en de dhimmitude.” 
Frank Thevissen, Erik Donckier over “Vlaamse media: Pro Flandria of  Pro Belgica?” 
Rik Van Cauwelaert, Frank Demets, Koen Algoed over “Fortis: the French connection.” 
Jürgen Constandt, Erik Ponette over “De splitsing van de sociale zekerheid.” 
Boudewĳn Bouckaert, Geert Goubert, Dirk Van De Voorde over “Is samenwerking tussen de V-partijen mogelijk?” 
Frans Crols, Johan Van Den Driessche over “Brussel loslaten of niet? 
Bruno Valkeniers over “Quo vadis Vlaams Belang?” 
Werner Niemegeers over “De vlaktaks.” 
Bart Maddens, Beatrice Delvaux over “De voorbije verkiezingen.” 
Johan Sanctorum, Guy Tegenbos over “Uitdagingen en mogelijkheden voor Vlaanderen in woelige politieke tijden.” 
Peter Degadt over “Vlaanderen in woelige politieke tijden.” 
Peter Leyman over “Uitdagingen voor de Vlaamse bedrijfswereld.” 
Vincent Reuter over “Het Waalse Marshallplan.” 
Guido Camps over “Vlaanderen en energie (Creg).” 
Bart De Wever over “De toekomst van het Vlaams nationalisme.” 
Van Den Heuvel over “CD&V: politieke actualiteit en de regeringsonderhandelingen.” 
Johan Van Overtveldt  over “Het einde van de euro?” 
Lode Vereeck over “Waarheen Vlaamse liberalen?” 
Kevin Williamson, Anne Arqué over “European partnership for independance.” 
Hendrik Vuye over “Het vlinderakkoord als conflictmodel.” 
Geert Jansens, Jan Van Doren, Derk Jan Eppink, Gerard Bodifée, Paul Cliteur, Hans Verboven over “Noodzaak 
en grenzen aan solidariteit.” (internationaal Symposium, De Warande Brussel)	  
Jan Vanhevel over “De financiële crisis.” 
Gerolf Annemans over “Plan V.” 
Hans Werner Sinn, Eric Buyst over “Crisis in Europa.” (internationaal Symposium, De Warande Brussel)	  
Alain Mouton over “The French Connection.” 
Peter Dedecker over “ACW en hun banken.” 
Jan Van Damme, Frank Fleerackers, Kauko Hämäläinen, Presley Bergen, Jan Boons over “De verborgen 
onderwijsagenda blootgelegd.” !


