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Waarde Confraters,
Naar goede gewoonte vindt u in het
derde
nummer
van
het
Poelaertplein de tekst van de rede
van openingsredenaar Mr. Joeri
Vananroye met als titel “Morele
wezens en wetsontduikende monniken. Over de vereniging zonder
rechtspersoonlijkheid.” Deze rede
werd uitgesproken op de Plechtige
Openingszitting van het Vlaams
Pleitgenootschap op donderdag 22
november 2012 in de Plechtige
Zittingszaal van het Hof van
Cassatie. De opening van het 122ste
werkingsjaar is niet onopgemerkt
voorbijgegaan, het bijzonder groot
aantal aanwezigen op het galadiner
in Autoworld op vrijdag 23 november 2012 kan ervan meespreken. Ik
dank allen die hieraan een grote of
kleine bijdrage leverden. Niet in het
minst dank ik Marleen en de leden
van het bestuur voor hun tomeloze
inzet om er opnieuw een zeer
geslaagde tweedaagse van te
maken.
De openingsactiviteiten zijn uiteraard niet het eindpunt van dit werkingsjaar. Zo biedt het Vlaams
Pleitgenootschap u nog een boeiend programma voor de permanente vorming en een aantrekkelijke
studiedag aan.
De studiedag van het Vlaams
Pleitgenootschap heeft zich in de
loop der jaren kunnen ontwikkelen
als een echt kwaliteitslabel. Op 3
mei 2013 verwelkomen wij u graag
op een studiedag over Praktisch
Ondernemingsrecht, onder het
voorzitterschap van Prof. Em.
Herman Cousy. Wij konden opnieuw
uitmuntende sprekers engageren
voor deze studiedag die u één voor
één suggesties en voorbeelden zullen aanreiken bij het opstellen van
overeenkomsten, statuten en andere documenten in de ondernemingspraktijk. Noteer deze studiedag
alvast in uw agenda !

Uiteraard
blijft
het
Vlaams
Pleitgenootschap zich eveneens toeleggen op de organisatie van culturele activiteiten (concerten en tentoonstellingen,
wijnproeverijen,
operavoorstellingen, enz.), ook de
short-ski en de cultuurreis ontbreken dit jaar niet op het appel. U
vindt een overzicht van de activiteitenkalender verder in dit nummer.
Tevens doe ik een warme oproep
aan onze stagiairs om zeker een
deelname aan onze Pleitwedstrijd
van 27 februari 2013 te overwegen.
Deelnemers kunnen kiezen uit diverse interessante casussen voor hun
pleidooi, hoeven geen conclusie te
schrijven en maken kans op een
totale prijzenpot van 2.500 EUR.
In het vorige nummer van het
Poelaertplein signaleerde ik dat
zowel de Orde van Vlaamse Balies
(“OVB”) als de Nederlandstalige
rechters van Brussel naar het
Grondwettelijk Hof stappen om de
vernietiging te vragen van de Wet
van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel (B.S. 22 augustus
2012).
Ik schreef toen dat het Vlaams
Pleitgenootschap niet aan de zijlijn
zou blijven staan en integendeel
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stappen zou ondernemen om vanuit haar historische
missie de behoorlijke Nederlandstalige rechtsbedeling
in het gerechtelijk arrondissement BHV te doen eerbiedigen. Het Vlaams Pleitgenootschap heeft intussen een
raadsman aangesteld om een eigen vernietigingsberoep
bij het Grondwettelijk Hof voor te bereiden. Uiteraard
wordt u verder stipt op de hoogte gehouden van het verdere verloop en de toedracht van deze procedure.
Rest er mij ten slotte u, in naam van alle bestuursleden

van het Vlaams Pleitgenootschap, een schitterend eindejaar toe te wensen en een voorspoedig, succesvol en
bovenal gezond Nieuwjaar!
Oprecht confraterneel,
John-John Ackaert
Voorzitter Vlaams Pleitgenootschap 2012-2013
voorzitter@vlaamspleitgenootschap.be
john-john.ackaert@quinz.be

Steunende leden 2012-2013
Judo Frank, Geinger Huguette, Panis Luc, Gooris August, Raes Stefaan, Fierens Jean-Pierre, Vermeir Tim,
Verhaeghe Peter, Van Eecke Hugo, Koninckx Godelieve, De Wulf Lievin, Asscherickx Bertrand, Dubaere Joan,
Lindemans Dirk, Declercq Philippe, Van Alsenoy Karel, Cerckel Jean-Yves, Lambrecht Dirk, Hendrix Joost,
Dillen Patrick A., De Ridder Luc, De Becker Andre, Cools Patricia, Van den Hole Leo, Van Der Schueren Frank,
Tallon Alex, Slootmans Jozef, Bevernage Carl, Vercraeye Kathleen, Leysen Gertrudis, Uyttersprot Jan,
Cailliau Harry, Van Ham Hans en Renard Jean-Noël.
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Agenda
27 FEBRUARI 2013 – VPG PLEITWEDSTRIJD
Naar jaarlijkse traditie organiseert het Vlaams Pleitgenootschap een pleitwedstrijd op woensdag 27 februari 2013. Alle
stagiairs van de Nederlandse Orde bij de Balie te Brussel worden van harte uitgenodigd om voor een jury van stafhouder, magistraat en topadvocaat hun pleitkunsten ten berde te brengen.
De deelnemers krijgen een fictieve zaak toebedeeld waarbij ze kunnen kiezen tussen diverse casussen uit verschillende rechtstakken. De casussen zijn eenvoudige voorbeelden uit de praktijk, waarbij de klemtoon niet enkel ligt bij een
correcte juridische analyse, maar vooral bij de kracht en opbouw van uw pleidooi. U krijgt 10 minuten om uw zaak uiteen te zetten en om de jury te overtuigen van uw kunde. De laureaten krijgen niet alleen een mooie geldprijs, maar krijgen ook de unieke kans om de Brusselse balie te vertegenwoordigen op nationale en internationale pleitwedstrijden.
Geïnteresseerd? Inschrijven kan via info@vlaamspleitgenootschap.be. Meer info volgt via e-mail!

19 MAART 2013 – WINE TASTING

19 APRIL 2013 - MOZART REQUIEM
Op vrijdag 19 april 2013 brengen het wereldvermaarde Brussels Philharmonic en het Vlaams Radio Koor u een avond
vol prachtige klassieke muziek bestaande uit:
Mozart - Idomeneo: Chaconne
Ludwig van Beethoven - Konzert für Piano Nr. 1 in C-Dur
Wolfgang Amadeus Mozart - Requiem

23 APRIL 2013 – WINE TASTING

3 MEI 2013: STUDIEDAG PRAKTISCH ONDERNEMINGSRECHT - VERDERE INFORMATIE VOLGT

9 MEI 2013 – ZONDAG 12 MEI 2013 VPG CITYTRIP/CULTUURREIS 2013
Het VPG neemt u dit werkingsjaar graag mee naar Praag, de prachtige stad waar de Moldau kronkelt langs het majestueuze kasteel der Boheemse koningen.
Naast een uitgebreid bezoek van de stad met een lokale gids staat minstens één uitstap naar de talrijke kastelen in de
omgeving op het programma.
Daarnaast verdient het middeleeuws stadje Cesky Krumlov, dat sedert 1992 op de Unesco erfgoedlijst staat, onze passage. Tot slot hopen wij samen met een delegatie van de Europees Tsjechische Kamer van koophandel, de burgemeester van Praag te mogen ontmoeten. Een receptie op de Belgische ambassade staat ook op het programma. De
muziekliefhebbers zullen tevens aan hun trekken komen op het internationaal Prague Spring Musical Festival dat in die
periode de stad verovert. Verdere informatie en inschrijving: info@vlaamspleitgenootschap.be

23 MEI 2013 - OPERA "COSI FAN TUTTE" VAN MOZART
Alweer een meesterwerk van Wolfgang Amadeus Mozart dat in de regie van Michael Haneke, een van de meest ophefmakende en scherpzinnigste cineasten van onze tijd, een bijzonder actuele toets krijgt.
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Morele wezens en wetsontduikende monniken :
over de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid
Joeri Vananroye

H

ooggeachte vergadering,
Wetsontduikende witheren

2 mei 1845. In Averbode wisselt de
Norbertijn Jan-Zacharie Carleer,
provisor van de Abdij, het tijdelijke
voor het eeuwige. Zoals dat hoort
bij een overleden geestelijke zijn er
geen kinderen of langstlevende
echtgenoot noch andere reservataire erfgenamen. Bij testament had
Carleer een andere Norbertijn van
dezelfde abdij als algemeen erfgenaam aangesteld.
Er duikt echter een minder piëteitsvolle neef op, Jean-François
Mertens, die de geldigheid van het
legaat aanvecht en de erfenis
opeist. De argumentatie van de verongelijkte – of zo men wil: inhalige –
neef kan als volgt worden samengevat in drie stappen.
Eén: de Norbertijn aangesteld als
testamatair erfgenaam is volgens de
neef slechts een stroman (“personne
interposée”) van een vereniging tussen
Norbertijnen. Tussen Carleer en een
13tal anderen was er immers een
vennootschapovereenkomst (“eene
associatie van saemenleving en
ingemeenschap”), een maatschap
zouden we nu zeggen, waarbij elk
van de vennoten het grootste stuk
van zijn vermogen inbracht.
Twee: deze vennootschap tussen
Norbertijnen is, aldus de neef, verboden. De aaanklacht daarbij is dat
het niet werkelijk gaat om een vennootschap maar om een vereniging:
de samenwerking zou heeft een spiritueel doel hebben en is niet
gericht op het verdelen van winst.
Verzwarende omstandigheid daarbij
is
dat
de
vennootschapsovereenkomst bepaalt dat ze niet
wordt ontbonden bij overlijden van
een vennoot. De vennootschap
wordt verdergezet, en het deel van
de overleden vennoot verblijft aan
de overlevende maten. Een tontinebeding zouden we nu zeggen.
Hierdoor, aldus de neef, hebben de

voorzitter John-John Ackaert
Norbertijnen hun eigen rechtspersoon geknutseld : een entiteit die
het overlijden van de leden overleeft
en waardoor de verenigingsgoederen aan de regels van het erfrecht
worden onttrokken.
Derde logische stap in de argumentatie
van de neef: deze verboden vereniging kan niet de begunstigde zijn
van een legaat; dus het testament is
ongeldig en de erfenis komt toe aan
de familie (onder dus de neef).
De inzet van dit erfenisgeschil is
groot: de overleden Norbertijn had
immers in 1802, na de opheffing van
de religieuze congregaties in de
nasleep van de Franse revolutie, de
gronden, landerijen en gebouwen
van de oude abdij gekocht.

Nadat de neef eerst bot vangt bij de
rechtbank van eerste aanleg te
Leuven, volgt het hof van beroep
van Brussel hem.1 Het hof laat het
bewijs toe dat de vereniging tussen
de monniken nietig is, dat het
legaat in werkelijkheid deze vereniging begunstigt en dus zelf ook nietig is. Een cruciale overweging hierbij is dat de overeenkomst via voortzettingsclausules en de uitsluiting
van
scheidingsaandelen
erop
gericht was om buiten de wetgever
een “être moral” te creëren, een
moreel (in de zin van: onstoffelijk)
wezen, onderscheiden van de individuen die het samenstellen.
Er wordt cassatieberoep ingesteld
bij het hoogste Hof waar we vandaag te gast zijn. In een arrest van

1 Brussel 13 mei 1861, Pas. 1861, II (191) 216.
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1862 – van dit paleis moest de eerste steen nog gelegd worden – volgt
het Hof van Cassatie de neef.2 Het
Hof stelt dat de schenking gebeurde
aan een “être moral qui n’étant pas
réconnu comme personne civile, est
incapable de recevoir.”
Ik hertaal: de vereniging zonder
rechtspersoonlijkheid wordt aangewreven dat ze op verregaande wijze
de kenmerken van een rechtspersoon had (“être moral”) zonder te voldoen aan de voorwaarden die de
wetgever voor die rechtspersoonlijkheid had ingesteld (“pas reconnu
comme personne civile”). Concreet betekenden die voorwaarden in die tijd
vooral: een individuele goedkeuring
en erkenning van de betrokken vereniging door de overheid.
Deze stelling wordt ook onderbouwd door vooraanstaande rechtsgeleerden, niet zelden uit anticlericale hoek. Bekend is de uitspraak
van François Laurent dat telkens
een monnik een boterham eet – met
de in gemeenschap gebrachte middelen – hij een wetsontduiking
begaat. Eén van de advocaten in het
geschil rond Averbode schrijft er
een nog altijd indrukkend boek over:
Auguste Orts, stafhouder bij de
balie van het Hof van Cassatie, parlementsvoorzitter en hoogleraar aan
de Universiteit van Brussel.3 U kent
hem misschien beter van zijn borstbeeld met uitgedroogd fonteintje
tegenover de Beurs hier in Brussel
op de hoek van de naar hem
genoemde Ortsstraat. Is het de
wraak van de wetsontduikende
monniken dat, letterlijk achter zijn
rug, vandaag hamburgers worden
verkocht?
Relevantie voor hedendaags verenigingsrecht
Waarom deze historische uitstap
naar de stille kempen en een
onschuldige tijd toen geestelijken
enkel werd aangewreven onrecht-

matig boterhammen te eten?
Laat ik beginnen met wat niet meer
relevant is.
Vandaag kunnen we ons nauwelijks
nog de 19de-eeuwse weerstand
voorstellen tegen een vereniging,
dit is een samenwerking niet gericht
op winstverdeling. De mogelijkheid
om zich te verenigen in een juridische vorm die makkelijk aan het
rechtsverkeer kan deelnemen, was
de inzet van een verhitte ideologische strijd. Politieke, economische
en religieuze passies voedden deze
polemiek.
Politiek, vanwege een Jacobijns
wantrouwen tegenover intermediaire organisaties tussen de staat en
de burgers. Angst voor verzuiling
zouden we vandaag zeggen.
Economisch, vanuit een maatschappelijk theorie die het eigenbelang
als motor van de vooruitgang zag:
private vices, public benefits. De samenwerking voor een gemeenschappelijk niet-winstgevend doel werd als
een tegennatuurlijk ideaal afgekeurd.
Religieus, ten slotte, omdat antiklerikalen de toekenning van rechtspersoonlijkheid aan kloosterordes verafschuwden als een terugval in de
mainmorte. De verfoeide “dode hand”
waarbij omvangrijke fortuinen aan
het economisch verkeer en de erfovergang worden onttrokken.
In de tijd van het Averbode-geschil
was het dan ook in de regel onmogelijk voor een vereniging om
rechtspersoonlijkheid te verwerven
zonder een individuele goedkeuring
door de wetgever. Zelfs het oprichten van een vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, zoals
een NV, vereiste in die tijd overheidstoestemming.
Die hoge drempel verklaart waarom

2 Cass. 17 mei 1862, Pas. 1862, I, 288.
3 A. Orts, De l’incapacité civile des congregations religieuses non autorisées, Office de publicité, 1867, 441 p.
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het “onderhands” oprichten van een
vereniging met verregaande rechtspersoonkenmerken
werd
beschouwd als een ongeoorloofde
toestand die geen rechtsbescherming genoot.
Het is hier niet het ogenblik om een
overzicht te geven van hoe de maatschappelijke en juridische opvattingen hierover wijzigden bij het naderen van de 20ste eeuw. Op enkele
decennia evolueerde de vereniging
van hete aardappel tot rustig bezig.
Illustratief en hoogtepunt van deze
evolutie is de VZW-Wet van 1921 –
nota bene onder de eerste socialistische minister van justitie Emile
Vandervelde – waarbij elke vereniging de rechtspersoonlijkheid en de
niet-aansprakelijkheid van de leden
kan verwerven, zonder dat daar
stringente voorwaarden worden aan
verbonden.
Daarmee is uiterlijk vanaf 1921 ook
de hete lucht uit de ballon van de
wetsontduikingsaanklacht. De vereniging
zonder
rechtspersoonlijkheid wordt vandaag zonder dissidentie als een legitiem
onbenoemd contract beschouwd,
waarbij de gewone civielrechtelijke
gevolgen uitwerking dienen te krijgen. Discussie is er enkel over wat
die gevolgen dan precies zijn.
De Page en Dekkers merken daarom
terecht op dat de vereniging zonder
rechtspersoonlijkheid beter niet de
‘feitelijke
vereniging’
wordt
genoemd. Dit etiket suggereert
immers ten onrechte dat het hier
gaat om een onregelmatige toestand, terwijl de vereniging zonder
rechtspersoonlijkheid een juridisch
geldige en door het gemeen recht
geregelde figuur is.
Er bestaat geen enkele wettelijke
verplichting voor een vereniging om
de vorm aan te nemen van een vzw
of een andere rechtspersoon.

het poelaertplein

De vereniging zonder rechtspersoonlijkheid is geen gebrekkig opgerichte vzw.
De vereniging zonder rechtspersoonlijkheid kan vandaag evenmin
worden beschouwd als een vorm
van wetsontduiking van de dwingendrechtelijke regels voor vzw’s;
deze regels zijn immers weinig talrijk en worden verklaard door de
niet-aansprakelijkheid van de leden
van een vzw, een regel die bij de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid niet geldt.
Wat zijn dan nog wel de actuele lessen uit het Averbode-verhaal? Ik zie
er twee : een juridisch en een meer
maatschappelijk.
Eerst de juridische. De voornoemde
Averbode-uitspraken zien de “feitelijke vereniging” als een nietige
quasi-rechtspersoon.
Vandaag kunnen we, net als een
Auguste Orts of het Averbode-arrest
van 1862, erkennen dat de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid
heel dicht tegen de rechtspersoon
aanschurkt. Omwille van de actuele
ontspannen juridische houding
tegenover verenigingen, vertaald in
een faciliterend vzw-recht, moeten
we daar niet langer de 19de eeuwse
punitieve conclusies uit trekken. De
gewone civielrechtelijke gevolgen
van de verenigingsovereenkomst
dienen hun uitwerking te krijgen,—
ook als die zouden lijken op de
‘prerogatieven’ van een rechtspersoon.
Voor die analyse van die rechtsgevolgen kunnen we echter nog wel de
oude opvatting volgen: de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid
vertoont door de werking van de
regels van het verbintenissen-,
zaken- en procesrecht bepaalde kenmerken die we meestal associëren
met het begrip rechtspersoonlijkheid. De rechtswaardering van deze
gevolgen is vandaag, anders dan in
de 19de eeuw, niet langer negatief.

Echo van de 19de eeuw: “vereniging
als dusdanig bestaat niet”
Een tweede actuele les van de
geschiedenis is dat het juridisch
denken omtrent de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid vertroebeld wordt door hun ideologische
en maatschappelijk belang.
Daarbij denk ik niet in de eerste
plaats aan het aantal verenigingen
zonder rechtspersoonlijkheid, ook al
lijkt het waarschijnlijk dat het aantal
verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid niet moet onderdoen voor
het aantal vzw’s. Precieze cijfers
hierover zijn er niet, omdat één van
de belangrijkste kenmerken net is
dat deze vorm geen vormspecifieke
publiciteitsverplichtingen kent.
Die discretie is wellicht de reden
waarom vele maatschappelijk bijzonder belangrijke organisaties
bewust voor de vereniging zonder
rechtspersoonlijkheid kiezen: pour
vivre heureux, vivons cachés. Dit geldt
voor de meeste politieke partijen,
vele drukkings- en belangengroepen, boerenbonden, levenbeschouwelijke organisaties en niet in het
minst bijna alle vakverenigingen.
De passies rond de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid spelen
zich niet meer af op de purpuren
hei. Wel: rond de spoorweg die
onrechtmatig wordt bezet door een
vakbond; in het bestuur van een
politieke partij beschuldigd van een
misdrijf; in de directiekamer van de
beroepsorganisatie die een referentieaandeelhouder is in een financiële instelling; rond de bankenvereniging die een geschil heeft met één
van haar leden. Allemaal hypothetische voorbeelden, uiteraard.
Meestal in de sociaalrechtelijke
context, maar ook daarbuiten, wordt
nog vaak gelezen dat verenigingen
zonder rechtspersoonlijkheid “geen
enkel juridisch bestaan” kennen.
Meestal krijgt dit argument als volgt
vorm. Enerzijds wordt erkend dat

leden zich kunnen groeperen in een
vereniging zonder rechtspersoonlijkheid. Anderzijds daar wordt aan
toegevoegd dat de “vereniging als
dusdanig” geen drager van rechten
en verplichtingen kan zijn.
Daar worden dan zeer concrete
gevolgen uit afgeleid: rechtshandelingen namens of tegen een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid –
een contract, een ontslag, een dagvaarding - zouden dienen te worden
gesteld door of tegen elk van de
individuele leden. Praktisch zou
deze opvatting het optreden
namens of tegen verenigingen met
een groot en een wisselend aantal
leden onmogelijk maken.
Hooggeachte vergadering,
Via een andere weg dan de 19deeeuwse opvatting leidt deze eigentijdse verenigingsonvriendelijke
opvatting tot hetzelfde resultaat: de
onmogelijkheid voor de vereniging
om aan het rechtsverkeer deel te
nemen.
Of laat ik het correcter stellen: de
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onmogelijkheid om verantwoordelijk
gesteld te worden voor haar optreden.
Want dit is een ander verschil met
de 19de-eeuwse opvatting: niet zelden wordt dit verenigingsonvriendelijk discours namens verenigingen
(denk bv. aan een vakbond) zelf aangehaald, wanneer ze in rechte worden gedaagd om zo te verhinderen
dat de vereniging aansprakelijk
wordt gesteld.
Deze hedendaagse vijandige stelling kan echter bezwaarlijk eenduidig als in het voordeel van de vakverenigingen worden beschouwd:
deze opvatting impliceert immers
ook dat de vakvereniging niet haar
rechten kan afdwingen.

HET POELAERTPLEIN
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De 19de-eeuwse opvatting vertrekt
van een grondige analyse van de
rechtsgevolgen van de vereniging
zonder rechtspersoonlijkheid om te
besluiten dat die zeer dicht aanleunen bij de rechtspersoonstechniek.
De hedendaagse vijandige opvatting vertrekt van een luie a contrarioredenering: de vereniging zonder
rechtspersoonlijkheid heeft geen
rechtspersoonlijkheid en zal dus
ook de gebruikelijke attributen van
de rechtspersoonstechniek ontberen, zoals rechtsbekwaamheid, vermogensafscheiding of de mogelijkheid om in rechte te treden.

De echo van de 19de-eeuwse vijandige opvatting klinkt vandaag dus
nog door. Toch is er een verschil: de
19de-eeuwe opvatting was gesofisticeerder en was eerlijker.

Achter de oppervlakkig gelijkende
negatieve rechtswaardering schuilt
dan ook een belangrijk verschil. In
de 19de-eeuwse opvatting bestond
de feitelijke vereniging juridisch
meer dan toegelaten. In de hedendaagse vijandige opvatting bestaat
ze juridisch niet of te weinig.

Vooreerst, gesofisticeerder. Zelfs de
vrome student van het verenigingsrecht zal een boekenplank eigentijdse werken over de vakvereniging
graag willen inruilen voor één exemplaar van het veel diepzinniger werk
van Orts over de religieuze congregaties.

De 19de-eeuwse opvatting was ook
veel eerlijker: zij expliciteerde de ideologische, bv. antiklerikale, motieven van de negatieve rechtswaardering. De hedendaagse opvatting –
“de feitelijke vereniging als dusdanig bestaat juridisch niet” – wordt
daarentegen voorgesteld als een
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waardenvrije toepassing van een
logische a contrario-redenering.
De “vereniging als dusdanig” bestaat
juridisch wel
Hierna willen we met enkele voorbeelden onderzoeken of deze
hedendaagse vijandige benadering
spoort met het positieve recht.
Gezien onze hoge gastheer vandaag
lijkt het passend dit te toetsen aan
de rechtspraak van het Hof van
Cassatie. Laat ik beginnen met een
spoiler alert: de grote meerderheid van
de rechtspraak van het Hof van
Cassatie neemt een verenigingsvriendelijke houding aan. Als we ons
beperken tot de allerrecentste rechtspraak – en allerrecentst betekent in
deze context de laatste dertig jaar –
is dit nagenoeg unaniem. Niet zelden betreft het hier dan nog eens
arresten waarmee elke jurist vertrouwd is, omdat ze principe-arresten op andere terreinen betreffen.
Het is dan ook verbluffend dat de
opvatting als zou de “feitelijke vereniging als dusdanig juridisch niet
bestaan” nog altijd in bepaalde
lagere rechtspraak en de doctrine
wordt voorgesteld als zijnde een
regel van positief recht.

het poelaertplein

In zekere zin kan men hier een continuïteit in zien met het Averbodearrest uit 1862: toen en nu erkent
het Hof dat de vereniging zonder
rechtspersoonlijkheid in sterke
mate attributen heeft die met een
rechtspersoon worden geassocieerd. Wat gewijzigd is, samen met
de maatschappelijke opvattingen en
de wetgevende context, is de rechtswaardering hiervan: negatief in de
19de eeuw, positief in de actuele
rechtspraak.
Mijnheer de voorzitter, ik besef dat
de gastvrijheid die het Vlaams
Pleitgenootschap hier geniet precair
is, al was het maar omdat we ons in
een Paleis bevinden waar zelfs de
stellingen intussen restauratie
behoeven. Ik wil dan ook toekomstige uitwijkmogelijkheden niet hypotheceren en zal het daarom nu niet
hebben over vereniging zonder
rechtspersoonlijkheid buiten de
gewone hoven en rechtbanken. Laat
ik het er op houden dat het
Grondwettelijk Hof en de Raad van
State er in de regel een veel negatievere rechtswaardering op nahouden. Naar de mening van een simpele commercialist kan dit niet worden verantwoord vanuit de aard van
het constitutioneel of administratief
contentieux.
Maar terug naar het Poelaertplein
voor een drietal voorbeelden.
De “vereniging als dusdanig” verbintenisrechtelijk
Een eerste voorbeeld is een cassatie-arrest uit 1961, bijna honderd
jaar het Averbode-arrest.4 Dit arrest
is interessant omdat het een vakbond betreft en nogwel een vakbond
in een eigenaardige rol: die van
werkgever. De preciese omstandigheden zijn niet duidelijk maar een
voormalig werknemer voelt zich
onrechtmatig behandeld door zijn
werkgever, het ABVV, en daagt de
vakbond voor de rechter.

Het verweer van het ABVV is als
volgt: wij bestaan niet, we kunnen
dus ons ook niet geldig verbonden
zijn door een arbeidsovereenkomst.
Vanuit een filosofisch standpunt is
het intrigerend dat een entiteit haar
eigen niet-bestaan als argument
inroept. Het lijkt bijna als een kretenzische paradox. Sympathiek en
werknemersvriendelijk klinkt het
verweer alvast niet. Ook juridisch is
het niet correct. Het Hof van
Cassatie nam terecht aan dat een
werknemer geldig verbonden kon
zijn door een arbeidsovereenkomst
met het ABVV. De afwezigheid van
rechtspersoonlijkheid is geen
bezwaar: de vereniging dient begrepen te worden als het geheel van de
leden. De afwezigheid van rechtspersoonlijkheid betekent enkel dat
de rechten en verplichtingen worden toegerekend aan de leden zelf.
Deze leden kunnen aan het rechtsverkeer deelnemen onder de loutere
vermelding van de verenigingsnaam. Deze naam kan beschouwd
worden als een afkortende benaming voor de gezamenlijke leden.
De “vereniging als dusdanig” procesrechtelijk
Dit blijkt ook uit een tweede voorbeeld, het zgn. “Cuivre et Zinc”arrest uit 1988.5 Dit is beter bekend
als hét principearrest waarbij het
Hof van Cassatie foutloze schijnvertegenwoordiging voor het eerst aanvaardt.
Dit arrest bevat ook belangrijke
dicta omtrent het optreden in rechte van verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid. Het is een bekend
gegeven dat het “Cuivre et Zinc”arrest niet in extenso werd gepubliceerd in de publicaties verzord door
het Parket-Generaal. Verrassend en
minder bekend is dat deze, nochtans belangrijke dicta omtrent het
optreden in rechte van een vereniging ook in de meeste andere vind-

werden
geschrapt.
plaatsen
(Voorzover ik kon nagaan werden ze
enkel gepubliceerd in het Tijdschrift
voor Rechtspersoon en Vennootschap.)
De vordering was ingesteld tegen de
gewestelijk secretaris van het FGTB
in hoedanigheid. Het Hof van
Cassatie oordeelt dat Het hof van
beroep terecht kon besluiten dat de
vordering tegen de secretaris voor
rekening van het FGTB, wegens het
gebrek aan rechtspersoonlijkheid
van deze vereniging, gericht was
tegen de leden van het FGTB. Het Hof
van Cassatie verwerpt ook het
bezwaar van het FGTB dat dan de
naam van alle vertegenwoordigde
leden moest worden vermeld.
Daarmee illustreert de ““Cuivre et
Zinc”-casus een belangrijk rechtspersoonskenmerk van ons onderwerp: de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid kan in rechte optreden – actief en passief – onder de
loutere vermelding van de vereningingsnaam.
Bij de rechtspersoon volgt dit rechtstreeks uit de eigen rechtssubjectiviteit. Bij de vereniging zonder
rechtspersoonlijkheid is een sprongetje nodig via de procesrechtelijke
nietigheidsleer. In principe is
immers een vermelding van de identiteit van alle leden vereist op straffe van nietigheid; deze nietigheid zal
echter enkel worden uitgesproken
bij belangenschade (pas de nullité sans
grief). Die belangenschade is er in de
regel niet als de leden worden geïdentificeerd onder de verenigingsnaam. Hierdoor is de andere partij
immers in staat om alle middelen
en excepties in te roepen die eigen
zijn aan haar tegenpartij.
Ook sprekend in dit verband is het
cassatiearrest van 2 mei 2002.6 Ook
dit arrest is een beroemd principearrest, ditmaal inzake de zgn. buitengerechtelijke ontbinding van
overeenkomsten. Wat door de

4 Cass. 6 november 1961, Pas. 1961, I, 278.
5 Cass. 20 juni 1988, TRV 1989, 540, noot S. Stijns en P. Callens.
6 Cass. 2 mei 2002, AC 2002, 1167, Pas. 2002, 1046, NjW 2002, p. 24, noot, RCJB 2004, 291, RW 2002-03, p. 501, noot A. Van Oevelen en TBBR 2003, 337, noot S. Stijns.
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meeste commentatoren opnieuw
onder het ooit hoogpollig en
berucht tapijt van het Hof wordt
gestopt is dat de overeenkomst die
het voorwerp van het ontbindingsgeschil was, ook de tegenpartij was.
Het ging nl. om de ontbinding van
de Belgische spaarbankenvereniging, een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid. Eiser in cassatie is
de “Belgische spaarbankenvereniging, feitelijke vereniging op vervolging en benaarstiging van haar voorzitter []” vermeld, ook wordt er
terecht geen probleem van onontvankelijkheid ingeroepen.
Nog even terug naar het tweede
voorbeeld, het Cuivre et Zinc-arrest.
Het is niet toevallig dat het principe-arrest
inzake
schijnvertegenwoordiging een vereniging
zonder
rechtspersoonlijkheid
betreft.
Net als bij een rechtspersoon is het
bij een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid onmogelijk om een
legitimatie te krijgen van de
“opdrachtgever”.
Bij rechtspersonen volgt deze
onmogelijkheid uit de onstoffelijke
aard van die opdrachtgever: hierdoor kan de opdrachtgever enkel
worden gelegitimeerd door een
andere vertegenwoordiger. Hierdoor
rijst een nieuwe legitimatievraag,
zonder ooit te stoppen. Dit wordt
voor rechtspersonen opgelost door
organieke vertegenwoordiging: derden mogen vertrouwen op de vertegenwoordigingsmacht zoals die
blijkt uit het toepasselijke publiciteitssysteem.
Bij de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid is de onmogelijkheid
om een legitimatie te krijgen eerder
een feitelijk gegeven, door de veelheid en veranderlijkheid van het
aantal leden. Wegens de afwezigheid van een publiciteitssysteem

biedt organieke vertegenwoordiging
hier geen oplossing. Daarom biedt
schijnvertegenwoordiging een uitweg. Dit beschermt derden, maar is
ook in het belang van de vereniging
zelf: foutloze schijnvertegenwoordiging faciliteert immers aanzienlijk
het optreden in het rechtsverkeer,
aangezien derden hierdoor makkelijker zullen handelen met een
verenigingsvertegenwoordiger.
De “vereniging als dusdanig” goederenrechtelijk
Waar wellicht vandaag nog het
minst discussie over bestaat, is dat
de vereniging zakenrechtelijk “als
dusdanig” wel degelijk bestaat. De
verenigingsgoederen vallen niet
zomaar in het vermogen van de
leden, maar vormen een onverdeelde boedel met de leden als “medeeigenaars”. Ik kan me hier verschuilen achter de rug van twee
Stafhouders en dus kort zijn.7De verenigingsboedels zijn in de woorden
van Stafhouder Vandenberghe in
zijn Traité over mede-eigendom
“gewild, duurzaam en georganiseerd”.8 De precariteit van de onverdeelde nalatenschapsboedel, waar
elke erfgenaam de verdeling kan
vorderen, speelt daarom niet bij de
vereniging. Pro-Stafhouder Van
Gerven spreekt terecht over een
doelgebonden vermogen.9
Wegens de afwezigheid van rechtspersoonlijkheid gelden de leden als
mede-eigenaar van elk van de verenigingsgoederen. In veel opzichten
is dit mede-eigendomsrecht het
omgekeerde van het eigendomsrecht zoals gedefinieerd in artikel
544 van het Burgerlijk Wetboek: nl.
“het ontbreken van elk recht om van
een zaak het genot te hebben en
daarover te beschikken, zelfs op de
meest beperkte wijze”.
Dit blijkt sprekend bij de uittreding

van een lid uit de vereniging. Het uittreden lid heeft geen recht op vermogen van de vereniging, ook niet voor
zijn aandeel, ook niet voor dat
gedeelte waarvoor hij zelf heeft bijgedragen. De verzwarende omstandigheid in het Averbode-geschil is vandaag de regel die zelfs geldt indien
partijen niets hebben voorzien.
De vereniging zonder rechtspersoonlijkheid is daarmee de trustachtige figuur par excellence. We houden niet van deze onnauwkeurige
term. Met professor Swennen kunnen we stellen dat “trustachtig” vaak
iets is zoals “dinonaurusachtig”: een
goedkope truuk van natuurkundige
musea om een simpel reptielbot
wat chiquer voor te stellen om zo
het bezoekersaantal op te krikken.10
Bij de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid is de vergelijking met
de trust echter treffend. De zakenrechtelijke “titel” van de leden is
immers slechts een louter formeel
zakenrechtelijk aanknopingspunt,
dat slechts beheersrechten geeft.
Het is frappant dat in de Engelse
unincorporated association de bestuurders van de vennootschap gelden
als trustee van de verenigsgoederen.
De leden in een Belgische vereniging zonder rechtspersoonlijkheid
kunnen hiermee worden gelijkgesteld. In beide gevallen hebben de
personen op wiens naam de eigendom staat, niet de normale
bevoegdheden van een eigenaar.
Het eerder formele verschil is dat de
goederen bij de Belgische vereniging ten name staan van alle leden
en bij de Engelse association ten
name van de bestuurders.
Het lid van een vereniging zonder
rechtspersoonlijkheid is daarmee
even ver verwijderd van de verenigingsgoederen als het lid van een
VZW.

7 Zie voor de lange versie: J. Vananroye, Onverdeelde boedel en rechtspersoon als technieken van vermogensafscheiding en vermogensovergang, proefschrift KU Leuven, 2011, 365 p.
8 H. Vandenberghe en S. Snaet, Mede-eigendom, Kluwer, 1997, 10, nr. 6.
9 D. Van Gerven, “De golfclub als doelgebonden vermogen”, in Liber amicorum Walter van Gerven, Kluwer, 2000, 449-467.
10 H. Swennen, “Trustachtige rechtsfiguren in België”, TPR 1992, 1098.
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De rechtspersoonskenmerken van de
vereniging zonder rechtspersoonlijkheid

gesteld. Dat is de strafrechtelijke
aansprakelijkheid.
Bij de strafbaarstelling van rechtspersonen in 1999 heeft de wetgever
nochtans terecht de functionele
equivalentie ingezien tussen rechtspersonen en organisatievormen
zonder rechtspersoonlijkheid.

Als we het voorgaande samenvatten, biedt het inzicht voor heel wat
rechtsvragen in het verbintenissen-,
goederen- en procesrecht, de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid te denken als ware het een
rechtssubject. Dit maakt dat de boedeltechniek in veel opzichten het
functionele equivalent is van de
rechtspersoonstechniek. Het inzicht
van Averbode-arrest uit 1862 is vandaag nog altijd waardevol.

Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid (een maatschap bijvoorbeeld) worden in artikel 5 derde
lid van het Strafwetboek immers
gelijkgesteld met vennootschappen
met rechtspersoonlijkheid.

Dit inzicht is ook te vinden in meer
moderne wetgeving. Twee voorbeelden maar.

Die gelijkschakeling wordt echter
niet doorgetrokken naar de verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid.

Vooreerst de wetgeving op de
Kruispuntbank
voor
Ondernemingen. Doe thuis de test
en zoek een willekeurige vak- of boerenbond op die RSZ- of BTW-plichtige is. U zal vinden dat ze een ...
rechtspersonennummer hebben.

Dit kan niet worden verantwoord
door de afwezigheid van winstoogmerk. Verenigingen met rechtspersoonlijkheid (een vzw bijvoorbeeld)
zijn immers weer wél strafrechtelijk
aansprakelijk.

Hetzelfde inzich in de witwasreglementering. Het relevant reglement
van het FSMA (toen nog CBFA) van
23 februari 2010 stelt de “feitelijke
vereniging” gelijk met een rechtspersoon en niet met een onverdeeldheid. Dit betekent concreet
bijvoorbeeld dat een vereniging
zonder rechtspersoonlijkheid zich
onder de witwasreglementering kan
identificeren zonder dat het altijd
noodzakelijk is om elk van de leden
te identificeren.
De onbevredigende situatie van de
vereniging zonder rechtspersoonlijkheid op strafrechtelijk vlak

Hooggeachte vergadering,
Dit brengt me tot mijn laatste vaststelling. Er is één belangrijk terrein
waarop de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid ten onrechte niet
met een rechtspersoon wordt gelijk-

Door de keuze voor de vereniging
zonder rechtspersoonlijkheid kan
een organisatie met andere woorden ontsnappen aan het strafrecht.
Strafrechtelijke aansprakelijkheid
wordt voor een vereniging zo een
optioneel regime.
Voor deze verschillende behandeling op strafrechtelijk vlak bestaat er
geen rationele verantwoording. Het
Strafwetboek zelf ontkent immers
dat de afwezigheid van rechtspersoonlijkheid of de afwezigheid van
winstoogmerk relevant zouden zijn.
De enige verklaring is de eerdere
vaststelling, nl. dat verenigingen
zonder rechtspersoonlijkheid vaak
maatschappelijk belangrijke organisaties zijn, met blijkbaar ook een
grote invloed op het wetgevend proces.
Indien er één wijziging in het recht
van verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid dringend is, is het

deze: de gelijkstelling van deze verenigingen met rechtspersonen voor
de doeleinden van artikel 5 Sw.
Enkel dan zal de rechtsorde afdoende gewapend zijn indien deze morele wezens, onverhoopt, toch immoreel zouden handelen.
(Bovenstaande versie is de rede
zoals uitgesproken op 22 november 2012. Een uitgebreide versie
van 29 blz. werd onder dezelfde
titel uitgegeven bij Intersentia.)
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Openingsrede :

Repliek van de Voorzitter

H

John-John Ackaert

ooggeachte Vergadering,
Geachte
Openingsredenaar,

Namens de zeer tijdelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid
die deze Hoge Vergadering vanavond vormt, en met tijdelijk
bedoel ik dan tot bij haar ontbinding na de receptie, spreek ik
graag een laudatio uit voor uw
Openingsrede.
Het is algemeen bekend dat de
meesten onder ons, grote en zeer
grote juristen, eerder huiverachtig
staan tegenover de verenigingen,
en zo mogelijk nog meer tegenover deze zonder rechtspersoonlijkheid. Al was het maar omdat
deze, zoals u terecht heeft opgemerkt, niet of nauwelijks wettelijk
geregeld zijn. Men dient al zijn
kennis van het verbintenissen-,
goederen- en procesrecht in de
schaal te werpen om - hopelijk tot de juiste conclusies te komen.
U slaagt daar wonderwel in en
maakt deze materie toegankelijk
en overzichtelijk voor uw toehoorders, iets wat weinigen u zullen
nadoen.
Uw betoog is helder, logisch-consequent en zal wellicht door de
vigerende rechtsleer als juist worden gerecipieerd. Het is de logische opbouw en argumentatie die
telt, bij voorkeur gestaafd dan wel
bevestigd door casuïstiek, waar en
indien mogelijk door deze van ons
hoogste rechtscollege waarvan wij
vandaag de gast zijn. U doet dit
voortreffelijk. Van een historische
uitstap naar de Abdij van
Averbode over een gewijzigde
rechtswaardering van de vereniging zonder rechtspersoon in de
loop van het Interbellum om vervolgens
terug
naar
het
Poelaertplein te keren. Eens in het
Paleis haalt u tot driemaal de
rechtspraak aan van onze hoge
gastheer om te besluiten dat de
vereniging zonder rechtspersoon-
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lijkheid dient te worden gedacht
als ware het een rechtssubject,
met de boedeltechniek als functioneel equivalent van de rechtspersoonstechniek. Ook bij uw conclusie en slotwoord past instemmend geknik.
Terecht pleit u voor een wijziging
in het strafrecht der verenigingen
zonder
rechtspersoonlijkheid
zodat onze rechtsorde afdoende
gewapend is indien deze morele
wezens onverhoopt toch immoreel
zouden handelen. Voor de
schroom die u daarbij aan de dag

legt lijkt me geen plaats.
Laat mij teruggaan naar die laatste ademblazing van die piëteitsvolle Norbertijn in de Abdij van
Averbode, Jan-Zacharie Carleer,
Medebroeder Ignatius voor de
vrienden. Inderdaad, in 1802, na
de opheffing van de religieuze
congregaties in de nasleep van de
Franse
Revolutie,
heeft
Medebroeder Ignatius de gronden, landerijen en gebouwen van
de oude abdij kunnen kopen.
Bovendien begon provisor Carleer
vanaf 1826 allerlei materialen en
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kunstvoorwerpen te verkopen
omdat de nog overblijvende
Norbertijnen van Averbode steeds
ouder en kleiner in aantal werden.
Geef toe, voor iemand die de
gelofte van armoede heeft afgelegd, moet Medebroeder Ignatius
er toch enigszins warmpjes bijgezeten hebben. Nu wil ik hem zeker
niet van enig immoreel gedrag
beschuldigen, en zal ik hem zijn al
dan niet wetsontduikende boterham zeker gunnen, maar zoals de
Lieve Heer houdt ook onze maatschappij van consequentie en
rechtlijnig gedrag.
Terug naar de 20e eeuw. U betoogt
– zeer terecht – dat in de loop van
het Interbellum de vereniging van
hete aardappel is geëvolueerd tot
rustig bezit. U evoceert als hoogtepunt van deze evolutie de VZWWet van 1921, waarbij elke vereniging de rechtspersoonlijkheid en
de niet-aansprakelijkheid van de
leden kan verwerven, zonder dat
daar stringente voorwaarden worden aan verbonden. U roemt daarbij de inzet van de eerste socialistische minister van justitie, die
mede instond voor de totstandkoming van de VZW-Wet van 1921.
Maar vindt u echt dat daarmee
ook de hete lucht uit de ballon
van de wetsontduikingsaanklacht
tegenover de vereniging zonder
rechtspersoonlijkheid is? Denkt u
dat diezelfde hete lucht er vandaag uit is, wanneer we kijken
naar de gedragingen van de politieke partijen, de vele drukkingsen belangengroepen en bijna alle
vakverenigingen die dus de vorm
van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid hebben aangenomen?
Uit de parlementaire voorbereiding van de VZW-Wet kan niet
worden afgeleid dat de wetgever
ooit de bedoeling zou gehad hebben om met de totstandkoming
van die wet de terughoudendheid
van de drukkings- en belangen-

groepen en vakverenigingen ten
aanzien van de Wet op de
Beroepsverenigingen, die toch
ook al voor de VZW-Wet bestond,
weg te nemen door een meer adequaat juridisch model ter beschikking te stellen. Diezelfde socialistische minister van Justitie, over
wie u sprak, vermeldt in zijn
Memorie van toelichting overigens nergens de impact van deze
wet op het vraagstuk van de
rechtspositie van de werknemersorganisatie. Hij was nochtans een
vurig pleitbezorger van een passend met rechtspersoonlijkheid
behept statuut voor die werknemersorganisaties.
De door u bejubelde VZW-wet,
geachte Openingsredenaar, bood
en biedt hier geen remedie.
Hoewel het voor voornoemde
drukkings- en belangengroepen
en vakorganisaties, zoals bv. ook
de representatieve werknemersorganisaties, perfect mogelijk is om
het juridisch statuut van een VZW
aan te nemen, stellen wij vast dat
zij zich vandaag niet wensen te
onderwerpen aan de VZW-Wet
noch aan de Wet op de
Beroepsverenigingen. Dit leidt
sommige auteurs ertoe te stellen
dat zij de rechtspersoonlijkheid
aldus niet, of slechts beperkt, zouden bezitten, aangezien zij slechts
een bekwaamheid zouden hebben
om titularis te zijn van rechten en
verplichtingen die de wetgever
hen uitdrukkelijk en ad hoc toekent.
Diezelfde
antiklerikaal
FRANCOIS LAURENT, naar wie u
eerder verwees, bepleitte dan ook
de bevoegdheid van de rechterlijke macht om de bekwaamheid van
die groepen uit te breiden tot
andere rechten en verplichtingen
dan deze die de wetgever hen uitdrukkelijk en ad hoc toekende.
Het lijkt er op dat zijn pleidooien
aanhoord werden. Onze hoge gastheer is in de drie door u aangehaalde arresten inderdaad tegemoet gekomen aan het remedië-

ren van het wetsontduikend
gedrag van de morele wezens die
de partijen in die arresten, vakbonden en banken, één voor één
ongetwijfeld waren. Althans op
burgerrechtelijk vlak.
Mijnheer de Openingsredenaar, U
poogt in wezen aan te tonen dat er
eigenlijk niet veel verschillen
(meer) bestaan tussen de verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid en deze met rechtspersoonlijkheid, en stelt dat het criterium
van rechtspersoonlijkheid aldus
niet zo relevant meer is. Uw optimisme ten spijt, blijven er evenwel mankementen. Vooreerst
geraakt niet iedereen tot bij onze
hoge gastheer, en dien ik met u
vast te stellen dat sommige rechtspraak en doctrine nog steeds
anders omgaan met dergelijke
verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid. Wanneer men handelt met feitelijke verenigingen –
ik schuif bewust het terminologisch advies van DE PAGE en
DEKKERS even aan de kant – han-

Het Aanvullend Pensioen
speciaal voor U

Voorzorgskas
voor advocaten, gerechtsdeurwaarders
en andere zelfstandigen OFP

Gulden Vlieslaan 64 • 1060 Brussel
Tel. : 02 534 42 42 • Fax : 02 534 43 43
info@vkag.be • www.vkag.be
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Vervolg van blz. 15

Repliek van de Voorzitter

misschien niet strafrechtelijk
beteugeld zijn, een recht pad naar
de Hemel is het ook niet en intussen bemoeilijkt het onnodig
bepaalde rechtsverhoudingen die
m.i. veel efficiënter zouden kunnen worden opgelost door de wetgever zelf, zowel op burgerrechtelijk vlak, maar vooral op strafrechtelijk vlak.

delt men met de “gezamenlijke
leden”, die ook persoonlijk aansprakelijk zijn. Maar hoe kan men
bepalen wie die leden zijn, nl. wie
wel en wie niet lid is, als er geen
geschreven verenigingsovereenkomst en/of ledenlijst is?
Zou het niet beter zijn, mijnheer
de Openingsredenaar, om de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid integraal wetgevend te regelen, gelet op de vele misverstanden die toch nog altijd bestaan
over de draagwijdte van een feitelijke vereniging? Wat blijft er
eigenlijk nog over van de kwalificatie "zonder rechtspersoonlijkheid" als u de belangrijkste kenmerken van de rechtspersoonlijkheid, in het bijzonder de procesbekwaamheid, de mogelijkheid tot
optreden en handelen in rechte
alsook het doelgebonden vermogen toch toekent aan dergelijke
verenigingen? Aangezien men
vandaag, i.t.t. de Norbertijnse abt
uit de abdij van Averbode, de
mogelijkheid heeft om relatief
gemakkelijk een VZW, zijnde een
vereniging mét rechtspersoonlijkheid op te richten, zou het verzuim om dit te doen (en al dan
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niet feitelijk te kiezen voor een
vereniging zonder rechtspersoonlijkheid), dan niet moeten worden
gesanctioneerd door de vereniging zelf alleszins de normale
voordelen van de rechtspersoonlijkheid te ontzeggen, en enkel
beperkte echo's van de rechtspersoonlijkheid te laten bestaan ter
bescherming van de rechten van
derden. Men zou dergelijk verzuim
– opnieuw ter bescherming van
die derden – kunnen sanctioneren
door bv. wel de mogelijkheid te
bieden om de vereniging in rechte
aan te spreken, maar niet de
mogelijkheid voor haar om zelf
actief op te treden.
Let wel, ik pleit niet voor een
terugkeer naar de negatieve
rechtswaardering ten aanzien van
zulke verenigingen zoals die
bestond in de 19e eeuw, maar u
zal het toch met mij eens zijn dat
wanneer men als verdediging
opwerpt dan men niet in rechte
kan worden aangesproken omdat
men geen rechtspersoonlijkheid
heeft, maar men wil wel zelf rechten uitoefenen, men niet echt
rechtlijnig is. Hypocrisie mag dan

Mijnheer de Openingsredenaar,
het is bij dat laatste dat u de vinger op de wonde legt. Door de
keuze voor de vereniging zonder
rechtspersoonlijkheid kan een
organisatie, en dan kijk ik vooral
naar de drukkings- en belangengroepen en bijna alle vakverenigingen, ervoor opteren om niet
onderworpen te zijn aan het strafrecht. Dit kan inderdaad niet langer getolereerd worden. U zag als
enige plausibele verklaring hiervoor dat zij vaak maatschappelijk
belangrijke organisaties zijn, met
een grote invloed op het wetgevend proces. U stelde echter eerder in uw betoog ook dat deze
organisaties er bewust voor kiezen
geen rechtspersoonlijkheid aan te
nemen om redenen van discretie:
pour vivre heureux, vivons cachés.
Ik meen dat, indien deze organisaties er inderdaad voor zouden
opteren om effectief wat meer
caché te leven, dit velen onder
ons wat meer heureux zou maken.
Een organisatie die roept, die protesteert, die staakt, die eist, die
schande spreekt, die oordeelt en
veroordeelt, die zich beroept op
alle mogelijke rechten en zelfs in
crisistijden beroep doet op herstructuringsprocedures die eigenlijk alleen maar voorzien zijn voor
échte rechtspersonen, zou er niet
voor mogen terugdeinzen om haar
verantwoordelijkheid op te nemen
wanneer zij tot de maatschappelijke dan wel rechterlijke orde wordt
geroepen. Zulk een verantwoordelijkheid telkens opnieuw willen
ontwijken, ik herhaal het, is niet
bepaald
consequent.
Ook

het poelaertplein

Norbertijn Jan-Zacharie Carleer,
Medebroeder Ignatius voor de
vrienden, zou zo’n ambigu gedrag
niet goedgekeurd hebben.
Hooggeachte
Vergadering,
Mijnheer de Openingsredenaar, ik
verheel mijn trots niet bij de vaststelling
dat
het
Vlaams
Pleitgenootschap bij de Balie te
Brussel, toch ook een belangenvereniging, er sedert 2004 voor
geopteerd heeft om de rechtsvorm
van een VZW aan te nemen – toegegeven: toch zo’n 83 jaar na het
ontstaan van de wet van 1921.
Het opteren voor rechtspersoonlijkheid was voor het Vlaams
Pleitgenootschap van belang voor
haar organisatie in een steeds
groter wordend balielandschap.
Het aannemen van rechtspersoonlijkheid heeft een invloed op de

manier waarop doelstellingen
door het Vlaams Pleitgenootschap
worden gerealiseerd, maar niet op
de doelstellingen zelf, die zich
geheel blijven inschrijven in haar
traditie en haar doel, met name de
Nederlandse cultuur en in het bijzonder de rechtscultuur alsmede
het rechtsleven in België te bevorderen en te ontwikkelen.
De rechtspersoonlijkheid die het
Vlaams Pleitgenootschap zich
vandaag de dag aanmeet, vergemakkelijkt het haar om gerechtelijke stappen te ondernemen, ook
voor rechtscolleges die misschien
strenger zouden ten aanzien van
verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid,
zoals
het
Grondwettelijk Hof. Op die manier
kan het Vlaams Pleitgenootschap
zowel formeel als materieel het
voortouw nemen. Een eigenzinnige
traditie van zelfstandigheid is het

Vlaams Pleitgenootschap nooit
vreemd geweest, aldus openingsredenaar Stany Matheusen in zijn
100 jaar VPG. Ook 122 jaar na haar
oprichting
zal
het
Vlaams
Pleitgenootschap niet aarzelen
om haar doel te benaarstigen.
Geheel in lijn met haar reputatie
van eigenzinnige zelfstandigheid
heeft
het
Vlaams
Pleitgenootschap beslist zich niet
neer te leggen bij de nefaste Wet
van 19 juli 2012 betreffende de
hervorming van het gerechtelijk
arrondissement van BrusselHalle-Vilvoorde en naar het
Grondwettelijk Hof te stappen.
Nous ne vivrons pas cachés, mais
nous espérons rester heureux.
Ik dank u voor uw aandacht.
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Woord van de JABkes
Esther De Raymaeker

W

aarde confraters,
Beste stagiairs,

Dit is alweer de laatste editie van het Poelaertplein in 2012, wat betekent dat
de feestdagen voor de deur staan! Ik hoop dat de eerstejaars kunnen klinken
op een goed begonnen stage en dat de anciens eveneens tevreden kunnen
terugkijken op het voorbije jaar.
Het zijn goed gevulde maanden geweest. Op het moment van schrijven hebben
we net het diner met de internationale stagiairs achter de rug en kijken we nog
uit naar een champagnetasting in samenwerking met het VPG en een spetterende afterwork in kerststijl. Ik hoop u op minstens één van deze evenementen
te hebben mogen begroeten!

Het is echter niet allemaal feestgedruis geweest. De Salduz problematiek waarmee we het jaar begonnen, sleept aan tot op vandaag. Naast de vele praktische
problemen, zoals de vergoedingen, de mobiliteit en de organisatie, stelt zich
ook steeds acuter de vraag naar de waarde van een systeem dat weliswaar pro forma een advocaat voorziet bij het eerste politieverhoor maar waar de inhoudelijke bijstand dikwijls veel te wensen overlaat.
De magistratuur krabt zich in de haren, daar zij steeds vaker zaken ziet passeren waar duidelijk is dat de jonge advocaat in kwestie niet goed weet waar hij of zij mee bezig is. Waar penalisten in opleiding vroeger begeleid werden door
andere, ervaren penalisten, is tegenwoordig elke stagiair vanaf het tweede stagejaar een penalist. Proficiat! Is uw patron dan toevallig een fiscalist die van het strafrecht niet veel kaas gegeten heeft, dan is dat spijtig.
En dan vooral voor de rechtszoekende, zo blijkt ook uit de ervaringen van Mieke Thijssen, sectiehoofd bij het Bureau
voor Juridische Bijstand en tevens lid van de sectie strafrecht :
“Vanuit mijn professionele ervaring dien ik vast te stellen dat er vanuit verschillende politiediensten duidelijk voordeel wordt gehaald uit de
beperkte kennis van de bijstandbieder om hierdoor nadien het verhoor toe te dekken door bijstand van een advocaat. Zo werd een persoon
geconfronteerd met “bewijs” (camerabeelden) die men weigerde te tonen. De salduzadvocaat in kwestie liet dit toe waardoor het verhoor achteraf zo werd geïnterpreteerd dat deze persoon alles ontkende, daar waar hij gewoon stelde niets te verklaren zonder het zien van de beelden
… Dit zorgt voor moeilijkheden in de latere procedure want hij heeft het verhoor afgelegd “in aanwezigheid van een advocaat”. Deze advocaten zijn te weinig vertrouwd met de materie om weerstaand te bieden aan vaak zeer ervaren ondervragers en dito ondervragingstechnieken
en om de rechten van de verdachte te kunnen laten gelden, toch het doel van de wet wat het uitgangspunt moet zijn van de bijstand.”
De advocaat als bloempot is een uitvoering tegen de geest van de salduzwet in, die met het ‘maatschappelijk belang’
nog maar weinig te maken heeft. We kunnen formeel zijn dat de rechtszoekende geen enkel belang heeft bij een advocaat die niet in staat is echte bijstand te verlenen. Integendeel, een dergelijke manier van werken schaadt de rechtszoekende en is bijgevolg onverantwoord.
De vraag is of de NOAB zich in 2013 tevreden zal kunnen blijven stellen met deze schijn van bijstand die afgewenteld
wordt op de zwakste leden van haar balie of dat zij de uitdaging zal aangaan en de maatschappelijke verantwoordelijkheid die zij draagt in dit verhaal op een ernstige manier zal proberen in te vullen.
Ik wens u heel prettige feestdagen en kijk met u uit naar wat 2013 ons brengt!
Met confraternele groeten,
Esther De Raymaeker
Vertegenwoordiger van de stagiairs 2012-2013
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Koken met Tim-Motheus
“Weihnachten steht vor der Tür”
Tim-Motheus

M

isschien krijgt u dit
recept nooit te lezen of
misschien krijgt u nooit
de kans dit recept uit te proberen.
Voortgaande op de kalender van de
Maya’s moeten we immers concluderen dat de wereld op 21 december
2012 – en dus vóór Kerstmis 2012 –
zal vergaan.
De Maya’s zijn evenwel – hoewel zij
voor het overige altijd zeer gedetailleerde en accurate informatie verschaffen – vergeten te vermelden of
de wereld in de voor- dan wel in de
namiddag zal vergaan. Resultaat: u
weet van geen kanten of het al dan
niet de moeite loont aan het middageten te beginnen …

Hoe dan ook, als ik op 22 december
2012 ontwaak en de wereld is (nog)
niet vergaan, zal ik dit recept op
mijn facebookpagina plaatsen. Ik
vrees
immers
dat
“Het
Poelaertplein” waarin dit recept
wordt
opgenomen
pas
na
“Weihnachten” – en zelfs na
“Silvester” – in uw brievenbus zal zitten.
Bij de Kerstperiode horen veenbessen, kaneelstokjes, kruidnagels,
slagroom en, waarom ook niet, amaretto.
Het recept is – deels althans – gebaseerd op dat wat onze Britse confraters een “trifle” noemen. Het gaat
dus om een dessert, bestaande uit
drie lagen.
U kan – naar eigen keuze – één grote
portie maken, die u dan aan tafel
verdeelt, of kleinere porties per persoon.
U begint (eerste laag) met een laagje madeleines die u met een beetje
amaretto besprenkelt.
De tweede laag is iets wat u vooraf
moet klaarmaken. De benodigde
hoeveelheden hangen af van de

grootte van de schaal die u gebruikt.
Normaliter moeten de hierna vermelde hoeveelheden volstaan voor
vier personen.
Doe de volgende ingrediënten in
een voldoende ruime steelpan: 300
gr veenbessen (cranberry’s), 1 dl
rode porto, 1 soeplepel bruine suiker, 2 koffielepels kaneel, 1 koffielepel gemalen kruidnagel, ? koffielepel gemberpoeder. Laat het geheel
10 minuten sudderen op een laag
vuur .
Voeg vervolgens twee geschilde en
in stukjes gesneden peren aan dit
geheel toe en laat nog een tiental
minuutjes verder sudderen.
Laat dit mengsel afkoelen vooraleer
je het over de met amaretto
besprenkelde madeleines schept.
Voor de derde laag neemt u – voor
vier personen – twee zakjes “Klop

Klop”. U voegt hieraan 12 soeplepels koude melk toe en vervolgens
nog twee à drie soeplepels amaretto. Klop dit mengsel vervolgens
met een mixer op tot een vaste
massa surrogaatslagroom.
Schep de surrogaatslagroom vervolgens met pieken over de laag veenbessen en peren. Het is belangrijk
dat het mengsel van veenbessen en
peren voldoende afgekoeld is.
Anders loopt u het risico dat de
“Klop Klop” inzakt en vloeibaar
wordt.
Zet de “trifle” vervolgens in de koelkast tot een vijftal minuten voor je
hem gaat serveren.
Smakelijk !
Tim Motheus
Vraag.het.aan.tim.motheus@
gmail.com
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