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Nog één logische stap te gaan:

Een advocaat die nood heeft 
aan cruciale informatie, 

kiest logischerwijs voor Jura.

Een advocaat die voor Jura kiest, 
vindt onmiddellijk de informatie 

die hij nodig heeft en scoort 
het ene succes na het andere.

Een advocaat die het ene succes 
na het andere scoort, wordt een 
hoge boom die veel wind vangt.

Een advocaat die veel wind vangt, 
moet regelmatig ontluchten, 

dus laat hij al eens iets vliegen.

Een advocaat die regelmatig 
iets laat vliegen, krijgt het aan 

de stok met zijn buren.

Een advocaat die het aan de stok 
krijgt met zijn buren, riskeert 

een hoogoplopende burenruzie.

Een advocaat die een 
hoogoplopende burenruzie 

riskeert, roept de hulp in van 
een collega-advocaat.

Een collega-advocaat die de 
burenruzie tot haar normale 

proporties moet herleiden, heeft 
nood aan cruciale informatie.

Een advocaat die nood heeft aan
cruciale juridische informatie, 
kiest logischerwijs voor Jura.

Jura, logisch toch.

Onze Jura-experts beantwoorden al uw vragen:
bel 0800 95 177 of mail jura@kluwer.be

De kernpunten van de Jura-logica? Kijk op  www.kluwer.be/jura-logisch

Scenario van Meester W. Cloet van advocatenkantoor ‘Cloet & Leus’ - Brussel. 
Winnaar ‘Jura, logisch toch’-wedstrijd.
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Geachte confraters, 

Intussen ligt alweer het laatste
Poelaertplein van dit gerechtelijk
jaar op uw bureau. Weliswaar met
een iets minder provocerende cover-
foto dan de vorige editie - uit de vele
(wisselende) reacties bleek dat het
Poelaertplein wel degelijk gelezen
en bekeken wordt- maar daarom
niet minder uitdagend qua inhoud. 

Beste confraters, wat vliegt de tijd.
Ik hoop dat u ook dit gerechtelijk
jaar veel beroepsvreugde heeft
gekend en (alweer) tot het besef
bent gekomen dat de advocatuur
een meer dan boeiend beroep is. 

Toen ik onlangs werd gevraagd om
een artikel te schrijven voor le journal
des avocats over één van mijn passies
naast de advocatuur, kon ik niet
anders dan naar het VPG te verwij-
zen. Samen met andere jonge con-
fraters als team iets moois op poten
zetten, en zo het samenhorigheids-
gevoel aan onze grote balie vergro-
ten, daar doen we het voor. 

Met zo'n 665 leden kent het VPG dit
gerechtelijk jaar het hoogste leden-
aantal in haar geschiedenis, het-
geen er op wijst dat de vereniging in
haar 123ste werkingsjaar nog steeds
leeft onder de Brusselse Neder-
landstalige advocaten. Ook voor het
aankomende gerechtelijk jaar 2014-
2015 is het van belang dat het VPG
voor het vervullen van haar taken
kan rekenen op een bestuur dat zich
voor de vereniging met inzet en
enthousiasme engageert. Ik ben
ervan overtuigd dat het op een
actieve wijze participeren aan de
werking van het VPG een extra
dimensie toevoegt aan het lidmaat-
schap van de Brusselse balie en toe-
laat om vele plezierige en leerrijke

ervaringen op te doen. Zo komen we
meteen uit bij de verkiezingen van
een nieuw VPG-bestuur, die door-
gaan op vrijdag 6 juni as. De stem-
keuze zal wellicht iets eenvoudiger
zijn dan voor die andere verkiezin-
gen, maar niettemin roep ik de
leden op om massaal hun stem te
komen uitbrengen. Ik heb het volle
vertrouwen in de toekomst van het
VPG en geef heel graag de fakkel
door aan een nieuwe groep gemoti-
veerde bestuursleden.

Voor het uittredende bestuur heb ik
alleen maar woorden van lof: dankzij
de inzet van velen hebben wij er een
geslaagd werkingsjaar van gemaakt.
Dank u wel!

Tot slot wens ik samen met de
redactie Jean-Noël Renard (RP&C)
te bedanken, die het VPG jarenlang
begeleid heeft in de realisatie van
dit tijdschrift. Zijn pensioen is wel-
verdiend, en wij wensen hem dan
ook het allerbeste toe.

Met confraternele groeten, 

Tamar Van Colenberghe
Voorzitter van het Vlaams

Pleitgenootschap bij de Balie te
Brussel 2013-2014

Woord van de Voorzitter
Tamar Van Colenberghe
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U vindt meer informatie over onze activiteiten op de website: www.vlaamspleitgenootschap.be

Vind het Vlaams Pleitgenootschap op                                  en                                    !

Donderdag 22 mei 2014: Opera Rigoletto – Guiseppe
Verdi (De MUNT)
VPG Cultuur neemt u mee naar de opera. Het was in 1851
dat Rigoletto in première ging, een opera die Verdi met zijn
librettist Francesco Maria Piave had uitgewerkt op basis
van Victor Hugo’s Le Roi s’amuse. 
Het was een triomf.

Dinsdag 27 mei 2014: Recyclagemiddag, “De gewijzig-
de wet continuïteit van ondernemingen: enkele bijzon-
dere perikelen”, Mr. Bart De Moor en Frank Taildeman
De sprekers zullen enkele bijzondere aandachtspunten van
de WCO bespreken, waaronder mogelijke procedureperi-
kelen bij de aanstelling van een voorlopige bestuurder
overeenkomstig art. 28, de aard van de schuldvorderingen
van tijdens de opschorting die in een later faillissement
boedelschulden kunnen worden bij toepassing van art. 37,
met de juridische en praktische gevolgen wanneer de boe-
del ontoereikend wordt, en de problematiek van de over-
dracht van activiteiten aan minstens de vermoedelijke
waarde bij gedwongen tegeldemaking, gecombineerd met
de overgang van de rechten van de schuldeisers op de
prijs, zoals voorzien in de artikelen 62 en 66.

Vrijdag 6 juni 2014: Algemene Vergadering van het
Vlaams Pleitgenootschap en Slotreceptie van de
Voorzitter, Paleis der Academiën 
Graag nodigen wij de leden uit om deel te nemen aan de
algemene vergadering en de bestuursverkiezingen die
plaatsvinden op vrijdag 6 juni 2014 om 17u15 in het Paleis
der Academiën, Hertogsstraat 1, 1000 Brussel.
Aansluitend, en op dezelfde locatie, zijn de leden uitgeno-
digd voor de slotreceptie. U heeft hiertoe een persoonlijke
uitnodiging mogen ontvangen per e-mail. Inschrijven voor
de receptie kan tot 28 mei 2014. Wij kijken er uiteraard naar
uit u te mogen verwelkomen op deze schitterende locatie. 

Vrijdag 6 juni 2014: Nacht van de Stagiair, Jeux d’Hiver
Naar goede jaarlijkse traditie zal de Nacht van de Stagiairs
doorgaan op vrijdag 6 juni 2014 in de Jeux d’Hiver. Onze
confraters van de JABkes en de Carrefour nodigen jullie bij-
zonder hartelijk uit om samen met hen te komen toasten
op de afsluiter van een zeer geslaagd gerechtelijk jaar! Het
spreekt voor zich dat u dit niet aan zich kan laten voorbij-
gaan. Het begin van de voorverkoop zal aangekondigd wor-
den via e-mail en via Facebook.

Vrijdag 13 juni 2014: Recyclagemiddag, "De overheids-
opdrachten in de zorgsector - evaluatie na één jaar toe-
passelijkheid van de overheidsopdrachtenreglemente-
ring in de sector", Mr. Jens Mosselmans
De 'nieuwe' overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006 trad
vorig jaar op 1 juli in werking. Het toepassingsgebied ervan

werd verruimd naar ziekenhuizen. Nu, ongeveer één jaar
later, vindt een eerste evaluatie plaats met betrekking tot
de wijze waarop hospitalen en dienstverleners (de phar-
masector) is omgegaan met dit nieuwe wetgevend kader. 
Meer in het bijzonder wordt kort ingaan op volgende
onderwerpen: 
- ratio legis: waarom ziekenhuizen thans onder het toepas-
singsgebied vallen van de wetgeving;;

- de problemen die de sector één jaar later (nog steeds)
ervaart door de toepassing van de 'rigide' overheidsop-
drachtenreglementering op de zorgsector;

- de verschillende types van overheidsopdrachten, uiter-
aard toegepast op de zorgsector (wat langer zal worden
stilgestaan bij aankoopcentrales). 

- het verloop van de gunningsprocedure, 'tips en tricks'
voor confraters die ziekenhuizen bijstaan en aandachts-
punten met betrekking tot het op te stellen bestek. Ook
confraters die de pharma bijstaan in aanbestedingspro-
cedures zullen worden gewezen op de belangrijke ele-
menten die zij zeker niet mogen vergeten bij de redactie
van de offerte van hun klant. 

- kort overzicht met betrekking tot wat er al dan niet veran-
dert met de pas gepubliceerde Europese richtlijnen over-
heidsopdrachten.

Dinsdag 24 juni 2014: Recyclagemiddag, “De grenzen
van het intellectuele eigendomsrecht: de vrijheid van
kopie en de bescherming van knowhow en (zaken- en
fabrieks)geheimen”, Mr. Alexis Fierens 
Intellectuele eigendomsrechten betreffen exclusieve rech-
ten die een uitzondering vormen op de principiële vrijheid
van kopie, dat als onderdeel van de vrijheid van nijverheid
en handel is neergelegd in het Decreet d’Allarde.
Een belangrijk deel van de activa van een onderneming
(waaronder klantenlijsten, technologie en andere zaken-
en fabrieksgeheimen) geniet mogelijks echter geen intel-
lectueelrechtelijke bescherming en verdient nochtans een
optimale bescherming tegen onthulling of kopie door
medewerkers, door partners of door derden.
Tijdens deze recyclagemiddag zal worden stilgestaan bij de
verhouding tussen de vrijheid van kopie enerzijds en de
beschermingsomvang van intellectuele eigendom en
knowhow anderzijds. Er wordt nagegaan onder welke voor-
waarden de activa van een onderneming intellectueelrech-
telijke bescherming kunnen genieten dan wel, bij gebreke
daaraan, op welke wijze zij desgevallend als knowhow
(wettelijke, contractuele en/of feitelijke) bescherming kun-
nen genieten.

Agenda



e titel van de memoires “Ik
heb de tijd” verwijst naar de
naam van de eclectische

villa Habeo horam in het poepchique
Bloemendaal, waar de familie van
de Nederlandse advocaat Oscar
Hammerstein op de feestdagen
samenkwam. In die zin staat de titel
symbool voor de excentrieke en in
sommige perioden zelfs wat losban-
dige levensstijl van de nu 60-jarige
auteur-advocaat. Maar de titel ver-
wijst ook naar een Chinees gezegde,
dat wie lang genoeg aan de oever
van de rivier zit, de lijken van zijn vij-
anden ziet voorbijdrijven. En vijan-
den heeft de advocaat gehad. 

Een van die vijanden was Fred
Teeven, huidig staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie. Die bracht de
minister van Veiligheid en Justitie,
Ivo Opstelten onlangs in de proble-
men, toen die in de Tweede Kamer
onder vuur kwam over de integriteit
van Fred Teeven. Teeven zou, toen
hij nog officier van justitie te
Amsterdam was, een minnelijke
schikking getroffen hebben met de
drugscrimineel Cees H. Maar over
het bedrag van die schikking bestaat
de grootste onduidelijkheid.
Volgens de minister betreft het 1
miljoen euro, terwijl de advocaat
van Cees voorhoudt dat het over
bijna 5 miljoen euro gaat. Ook in het
boek van Hammerstein speelt Fred
Teeven een weinig benijdenswaardi-
ge rol. Begin de jaren ’90 voerde hij
onderzoeken naar de georganiseer-
de drugshandel en vervolgde hij o.a.
Johan V., bijgenaamd de Hakkelaar.
Chris de Stoop schreef er het boek
“Ik ben makelaar in hasj” over. Het was
de tijd van het parlementair onder-
zoek (Commissie Van Traa, decem-
ber 1994) naar de vaak op
Amerikaanse leest geschoeide
onderzoeksmethoden die politie en
justitie in de strijd tegen criminele
organisaties inzetten en de wijze
waarop ze deze methodes al dan
niet controleerden. Een belangrijk
luik in de onderzoeken die Teeven
voerde, betrof de banden van advo-
caat Oscar Hammerstein met deze

georganiseerde drugshandel. De
advocaat werd aangehouden en
bracht twee maanden in voorhech-
tenis door, op verdenking van geor-
ganiseerde handel in verdovende
middelen, witwassen en heling.
Uiteindelijk werd hij zowel in eerste
aanleg als door het beroepshof vrij-
gesproken op een aanklacht, verwa-
terd tot valsheid in geschrifte m.b.t.
één notariële akte. Op de zitting
bleek – volgens de auteur- dat het
dossier bijna exclusief gebaseerd
was op dubieuze verklaringen van
een aantal criminelen en dat het
openbaar ministerie mogelijk zelfs
in de fout ging. 

Nadien volgt de lange en moeilijke
strijd om door de eigen beroeps-

groep van iedere blaam gezuiverd te
worden en om de confraters van zijn
kantoor, die hem dwongen uit de
lucratieve associatie te stappen, aan
te klagen. Een week na zijn arresta-
tie stuurden de medevennoten van
zijn advocatenkantoor Hammerstein
een briefje waarin ze hem lieten
weten dat hij op hun kantoor niet
meer als advocaat kon functioneren
en dat zijn arrestatie hen een niet te
voorziene schade berokkende. Hem
werd gevraagd op eigen initiatief uit
de maatschap te treden. De toepas-
sing van het principe van vermoe-
den van onschuld – er was nooit een
bekentenis van betrokkene – leek
plots wel heel ver weg.

Hij probeerde ook een schadever-

D
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Boekrecensie: Ik heb de tijd



p. 7 HET POELAERTPLEIN
2013-2014 • Nr 5

het poelaertplein

goeding te vorderen van de pers die
zijn reputatie opblies. Het meest
barmhartige dat over hem in de pers
verscheen was “Meester Witwasser”.
Op dat vlak spreekt de auteur niet
ten onrechte over de googlerechtspraak
die iedereen die het wil weten dage-
lijks herinnert aan de strafrechtelij-
ke vervolging van de auteur, zelfs
wanneer hij uiteindelijk vrijgespro-
ken werd. Of zoals Willem Frederik
Hermans het ooit mooi samenvatte :
“Je bent altijd minder schuldig wanneer je
niet vervolgd wordt, dan wanneer je ver-
volgd en uiteindelijk vrijgesproken wordt.”

De beleving van zijn strafzaak en de
naweeën vormt het belangrijkste
deel van de memoires van deze
excentrieke advocaat. En dat deel is
erg interessant, voor iedere mede-
werker van justitie die wil weten hoe
het voelt om als hooggeplaatste,
door personen met wie je dagelijks
professioneel omgaat, opgesloten
en vervolgd te worden. 

Er zijn nog twee andere mijlpalen in
het leven van de auteur geweest.
Allereerst de dag in 1988 waarop hij
vernam dat hij HIV-positief testte.

Dit vormde de start voor een nooit
ophoudende zoektocht naar medi-
cijnen – we zijn in de beginjaren van
de ziekte aids. Het is hoofdzakelijk
aan zijn goedgevulde portefeuille en
zijn uitgebreid netwerk te danken
dat de auteur aan de nodige medi-
cijnen kon geraken en hij nu nog
onder ons is. Tot slot is er het minst
interessante deel m.b.t. de episode
rond de moord op Pim Fortuyn (mei
2002), waarbij Hammerstein een
strafprocedure wou opstarten las-
tens verschillende politici wegens
haatzaaierij. Hij was ook betrokken
bij de chaotische afloop van de Lijst
Pim Fortuyn. Deze periode werd ook
al deels beschreven in het boek
“Vervolg ze tot in de hel”, dat hij vroeger
schreef.

Het deel over zijn strafzaak leest als
een thriller en omvat alle mogelijke
juridische problemen waarmee je
geconfronteerd kan worden, wan-
neer je als advocaat aangehouden
en strafrechtelijk vervolgd wordt.
Het beeld dat dit boek van de
Amsterdamse justitie in de jaren ’90
doet ontstaan kan je, zelfs niet met
veel relativeren, bezwaarlijk positief

noemen. Positief is wel de wijze
waarop de auteur beschrijft hoe hij
deze hel doorworsteld heeft, want
eigenlijk wachtte hij niet op het
voorbijdrijven van de lijken van zijn
vijanden, maar onderhield hij met
de meeste onder hen opnieuw een
beperkte vorm van contact. 

De auteur is een vechter, een roya-
list en een dandy, daarvan getuigen
ook de talrijke foto’s.Het geheel is
vlot maar niet onberispelijk
geschreven, zonder dat taalfouten
echter een rem op het boeiende
relaas vormen. 

Oscar Hammerstein, “Ik heb de tijd”,
Meulenhoff, 2014, 274 p.

Pim Vanwalleghem 
(De auteur van deze boekrecensie is
substituut-procureur-generaal bij
het hof van beroep te Brussel, maar
schrijft deze recensie in eigen naam,
zonder daarbij een standpunt van
het openbaar ministerie te verte-
genwoordigen.)

Ereleden 2013-2014

Bertrand Asscherickx – Carl Bevernage – Edgar Boydens – Harry Cailliau – Peter Callens – Jean-Yves Cerckel – Werner Daem –
André De Becker – Theo De Beir – August De Ridder – Luc De Ridder – Paul De Scheemaecker – Lievin De Wulf – Philippe

Declercq – Liliane Deldycke – Jan Dhont – Carl Dotremont – Joan Dubaere – Jean-Pierre Fierens – Huguette Geinger – Geert Glas
– Anthony Godfroid – August Gooris – Joost Hendrix – Benoît Humblet – Frans Jacobs – Philippe Jadoul – Frank Judo – Fernand
Keuleneer – Godelieve Koninckx – Louis Lafili – Dirk Lambrecht – Luc Lemmerling – Dirk Lindemans – Pieter Londers – Luc

Marroyen – Eline Meesseman – Luc Panis – Jean-Noël Renard – Jozef Slootmans – Georg Szabo – Alex Tallon – Bertold
Theeuwes – Jan Uyttersprot – Karel Van Alsenoy – Frank Van Der Schueren – Hugo Van Eecke – Hans Van Ham – Joeri Vananroye

– Hugo Vandenberghe – Kathleen Vercraeye – Guido Verdeyen – Tim Vermeir 



1. Inleiding

Op 29 april 2014 verscheen in
het Belgisch Staatsblad de
Wet van 28 maart 2014 met
betrekking tot de rechtsvor-
dering tot collectief herstel.3

Hiermee is de invoering van
een wettelijke regeling van
“class actions” (volgens de
Belgische terminologie
“rechtsvordering tot collectief her-
stel” of “action en réparation collec-
tive”) in de Belgische rechtsor-
de een feit geworden. De
invoering van een dergelijke
regeling leek onafwendbaar,
niet in het minst gelet op de
diverse initiatieven die het
voorbije decennium werden
genomen op Europees
niveau.4 Eén en ander kwam
in een stroomversnelling
nadat het uitwerken van een
“procedure tot collectieve schadeaf-
wikkeling ten bate van de consu-
menten” werd vooropgesteld in
het Regeerakkoord Di Rupo
als één van de uit te werken
maatregelen om de rechten
van de consument te verster-
ken.5 Op 17 januari 2014 werd
hiertoe door de Regering
(voornamelijk onder impuls
van Johan Vande Lanotte in
zijn hoedanigheid van minis-

ter van Economie en
Consumentenzaken) een
wetsontwerp ingediend dat
vervolgens - gelet op de
nakende verkiezingen van 25
mei 2014 - in een waar snel-
tempo door de Kamer en de
Senaat werd geloodst. De
regelgeving wordt opgeno-
men als Titel 2 in Boek XVII
(“Bijzondere Procedures”) van het
Economisch Wetboek en zal
in werking treden op een door
de Koning nader te bepalen
datum, waarbij vaak 1 sep-
tember 2014 wordt aange-
haald als verwachte datum. In
deze bijdrage worden kort de
krachtlijnen van deze nieuwe
regelgeving besproken, zon-
der exhaustiviteit.

2. Opzet van de nieuwe wet

In de Memorie van
Toelichting werd aangegeven

dat het wetsontwerp een
structurele oplossing wenst
aan te reiken voor het herstel
van schade geleden door een
groep van consumenten in
zoverre die schade een
gemeenschappelijke oorzaak
heeft. In de praktijk bestaan
er immers grote belemmerin-
gen voor wat betreft het uit-
oefenen van een individuele
rechtsvordering door de con-
sument, zoals onder meer het
gebrek aan kennis van zijn
rechten de middelen van ver-
haal evenals omwille van de
kosten die gepaard gaan met
het in rechte uitoefenen van
zijn rechten. Aldus wordt aan-
gegeven dat de regelgeving
de benadeelde consumenten
en de onderneming in staat
moet stellen om tegelijkertijd
een aanzienlijke schaalbespa-
ring te realiseren en tot een
stabiele en geharmoniseerde
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S. Brijs1 en R. Lindemans2

het poelaertplein Class actions in België:
een eerste bespreking van de nieuwe wet

1 Advocaat bij NautaDutilh Brussel; Instituut voor insolventierecht K.U. Leuven.
2 Advocaat bij NautaDutilh Brussel; Praktijkassistent Handels-, Vennootschaps- en Economisch recht KU Leuven @ HUB.
3 Wet tot invoeging van titel 2 “Rechtsvordering tot collectief herstel” in boek XVII “Bijzondere rechts procedures” van het Wetboek van economisch recht en houdende invoe-
ging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht.

4 Zo zijn er diverse initiatieven die er op gericht zijn om op collectieve wijze het herstel van de schade mogelijk te maken voor de benadeelden van schendingen van mededin-
gingsrechtelijke regels (cf. Groenboek van 19 december 2005 over schadevorderingen wegens schending van de communautaire antitrustregels (COM(2005) 672); Witboek van
2 april 2008 betreffende schadevergoedingsacties wegens schending van de communautaire mededingingsregels (COM(2008) 165); Voorstel voor een Richtlijn van 29 juli 2013
van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededin-
gingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie (COM(2013) 404v2)). Hetzelfde geldt voor benadeelden van schendingen van de consumentenrechten (cf. Groenboek van
27 november 2008 over collectief verhaal voor consumenten van 27 november 2008 (COM(2008) 794)) en van schendingen van privacyrechten (cf. Voorstel van 25 januari 2012
voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming) (COM(2012) 11)). Meer recent zijn er ook initiatieven gekomen die via een “hori-
zontale aanpak” beogen de lidstaten er toe aan te zetten algemene nationale collectieve verhaalmechanismen uit te werken die op een aantal gemeenschappelijke Europese
beginselen zijn gebaseerd (Resolutie van het Europees Parlement van 2 februari 2012: “Op weg naar een samenhangende Europese aanpak van collectieve verhaalmechanis-
men” (2011/2089(INI)); Mededeling van 11 juni 2013 van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van
de Regio’s “Naar een Europees horizontaal kader voor collectief verhaal” (COM(2013) 401)).

5 Regeerakkoord 1 december 2011, http://premier.fgov.be/sites/all/themes/custom/tcustom/Files/Regeerakkoord_1_december_2011.pdf (2 mei 2014). 
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gerechtelijke oplossing te
komen.

Centraal staat het idee dat
één enkele groepsvertegen-
woordiger de vordering uitoe-
fent die toekomt aan een
geheel van consumenten (“de
groep”) voor de schade die die
laatsten ten persoonlijke titel
hebben geleden door een
inbreuk van een onderne-
ming. Er wordt niet vereist
dat de schade die de consu-
menten hebben geleden
identiek is, doch wel dat ze
voortvloeit uit een “gemeen-
schappelijke oorzaak” (bv. dezelf-
de brand, hetzelfde gebrekkig
product, dezelfde privacy-
schending, etc.).6 De wet kan
niet gebruikt worden voor de
reeds bekende gevallen van
massaschade: zij is enkel van
toepassing op een gemeen-
schappelijke oorzaak die zich
heeft voorgedaan na de
inwerkingtreding van de wet.

3. Het toepassingsgebied
van de wet 

Een cruciaal kenmerk van
deze wetgeving is dat het
geen algemene class action
wet is. Het is daarom zeer
belangrijk goed te begrijpen
welke vorderingen in aanmer-
king komen voor deze nieuwe
procestechniek en voor welke
massaschade het “behelpen”
blijft met de bestaande tech-
nieken van gemeen proces-

recht (b.v. mandaat, cessie).
Hierna wordt onderzocht
tegen wie, door wie en
wegens welke inbreuken de
rechtsvordering tot collectief
herstel kan worden aange-
wend. 

De nieuwe wet kan ten eerste
enkel toegepast worden voor
een collectieve aansprakelijk-
heidsvordering tegen een onder-
neming, dus niet tegen een
individu en niet tegen een
overheid, tenzij wanneer die
overheid kan beschouwd wor-
den als onderneming in de
zin van het Economisch
Wetboek.7 Een rechtsvorde-
ring tot collectief herstel zal
vervolgens slechts ontvanke-
lijk zijn indien de oorzaak van
de schade een mogelijk
inbreuk betreft door een
onderneming (i) op één van
haar contractuele verplichtin-
gen of (ii) op één van de
Europese verordeningen of
wetten die limitatief zijn opge-
somd in artikel XVII.37. De
limitatieve opsomming in
artikel XVII.37 omvat onder
meer inbreuken op de regel-
geving met betrekking tot de
mededinging, prijszetting,
financiële diensten, gas- en
elektriciteitsmarkt, aanspra-
kelijkheid voor producten
met gebreken, marktpraktij-
ken, geneesmiddelen, per-
soonlijke levenssfeer (priva-
cy), etc. De wet zou derhalve
een oplossing kunnen bieden

voor een nieuw Softenon-
drama, een brand in de
Innovation, lekkende bor-
stimplantaten, de misleiden-
de verkoop van financiële
producten, besmette kippen,
etc.

Buitencontractuele vorderin-
gen op grond van schendin-
gen van de algemene zorgvul-
digheidsplicht of inbreuken
op specifieke normen die niet
zijn opgenomen op de lijst
van artikel XVII.37, vallen der-
halve buiten het toepassings-
gebied. Dergelijke vorderin-
gen zouden echter wel indi-
rect aan bod kunnen komen
in een procedure van collec-
tief herstel, bijvoorbeeld
doordat de verwerende
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6 Parl. St. Kamer 2013-14, nr. 3300/001, 7-8. 
7 Krachtens art. I.1, 1° van het Economisch Wetboek is een onderneming “elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen”.
Volgens de minister zijn autonome overheidsbedrijven of andere overheidsinstellingen eveneens te beschouwen als ondernemingen, “voor zover zij als onderneming handelen”
(Verslag namens de Commissie, Parl. St. Kamer 2013-14, nr. 3300/004, 44-45).



onderneming overgaat tot
dagvaarding in gedwongen
tussenkomst en vrijwaring
van een derde partij. Een der-
gelijk vrijwaringsvordering is
geen rechtsvordering tot col-
lectief herstel en ontsnapt
dus aan de vermelde ontvan-
kelijkheidsvoorwaarden.

Vervolgens dient te worden
opgemerkt dat de vordering
enkel kan ingesteld worden
voor schade geleden door (een
groep van) consumenten.
Krachtens art. I.1, 2° van het
Economisch Wetboek is een
consument “iedere natuurlijke
persoon die handelt voor doelein-
den die buiten zijn handels-,
bedrijfs-, ambachts- of beroepsacti-
viteit vallen”. Deze beperking
wordt door velen als een
gemiste kans beschouwd,
aangezien hierdoor bijvoor-
beeld de vorderingen van
gedupeerde aandeelhouders
tegen de (voormalige)
bestuurders uit de boot val-
len of nog, bedrijven bena-
deeld door hetzelfde kartel of
door dezelfde inbreuk van
een nutsvoorzieningsmaat-
schappij, geen gebruik kun-
nen maken van de nieuwe
wet. Om dezelfde reden zul-
len ook vorderingen van
werknemers tegen hun (voor-
malige) werkgever (cf. gas-
ramp Ghislenghien, asbest-
trauma Eternit, etc.) niet
kunnen worden ingesteld via
een class action, omdat zij
als werknemer niet hebben
gehandeld voor doeleinden
die buiten hun beroepsacti-
viteit vallen. 

De collectieve vordering is
dus beperkt tot een “consumer-
to-business” (C2B) verhouding;
“business-to-business” (B2B),
“government-to-business” (G2B)
of “consumer to consumer” (C2C)
zijn uitgesloten. Belangrijk
om in te zien is wel dat ook
ondernemingen die zelf niet
rechtstreeks diensten of pro-
ducten leveren aan consu-
menten, toch betrokken kun-
nen worden in een procedure
van collectieve rechtsvorde-
ring hetzij omdat zij rechtst-
reeks worden aangesproken
door de groep van consu-
menten (bijv. op grond van de
wet productaansprakelijkheid
als producent van een
gebrekkig product), hetzij
omdat zij in tussenkomst en
vrijwaring worden gedag-
vaard door hun afnemer, die
zelf door de groep van consu-
menten is aangesproken.

4. De groep van 
consumenten 

Wie behoort nu tot  de groep
van consumenten die verte-
genwoordigd wordt in een
vordering tot collectief her-
stel? Eerder dan te kiezen
voor één mechanisme inzake
groepsvorming, heeft de wet-
gever op soepele wijze een en
ander aan de rechter overge-
laten en is voorzien dat de
rechter beslist, per zaak, of
gebruik wordt gemaakt van
een opt-in dan wel opt-out sys-
teem. In het eerste systeem
(in de wet genaamd, in
gebrekkig Nederlands, “optie-
systeem met inclusie”) zal

een schadelijder zich enkel in
de groep bevinden indien hij
daar zelf voor opteert en
daartoe actie neemt. Kiest de
rechter voor het opt-out sys-
teem (in de wet “optiesys-
teem met exclusie”
genoemd), dan zal de passie-
ve consument die niets doet,
automatisch deel uitmaken
van de groep, ook al heeft hij
daar dus niet uitdrukkelijk
voor gekozen. Opdat consu-
menten standpunt zouden
kunnen nemen, is de publici-
teit zeer belangrijk, zodat de
wet voorziet dat naast de
publicatie in het B.S. en op
de website van de FOD
Economie, bijzondere vor-
men van publiciteit kunnen
worden georganiseerd. In
principe zal de rechter vrij
kunnen bepalen afhankelijk
van de omstandigheden van
de zaak welk systeem van toe-
passing zal zijn, met dien ver-
stande dat een opt-in sys-
teem verplicht is i) voor consu-
menten die niet gewoonlijk in
België verblijven en ii) voor
het herstel van lichamelijke
of morele collectieve schade.
De eerste uitzondering werd
gemaakt omdat de publici-
teit, die om evidente redenen
erg belangrijk is bij opt-out,
moeilijker buitenlanders zal
bereiken en om problemen
van internationaal privaat
recht te vermijden. De uitzon-
dering inzake lichamelijke of
morele schade wordt verant-
woord door de persoonlijke
dimensie van deze schade,
zodat het aangewezen is dat
de consument enkel door
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eigen actieve stappen in de
collectieve vordering terecht-
komt.

Consumenten die geen deel
uitmaken van de groep, kun-
nen uiteraard desgewenst
hun rechten uitoefenen via
een individuele vordering
naar gemeen recht. 

Traditioneel zien de verweer-
ders (ondernemingen) het
opt-out systeem als een gro-
tere bedreiging dan een opt-in
systeem.8 De groep en dus het
aantal schadelijders is
immers onbekend tot aan de
fase van de vereffening.
Bovendien levert een opt-out
altijd meer groepsleden op
dan een opt-in, omdat de
gemiddelde consument de
neiging heeft niets te doen,
waardoor hij of zij dus in de
groep terechtkomt bij opt-out.
Toch kan het onder omstan-
digheden voor ondernemin-
gen soms  meer opportuun
zijn een opt-out systeem te
hebben teneinde een zo groot
mogelijke groep van consu-
menten in de class action te
betrekken. Op die manier wor-
den immers zoveel mogelijk
individuele vorderingen ver-
meden na het sluiten van een
regeling (of na een veroorde-
ling). Bij opt in zal er geen
sprake zijn van “global peace”
omdat vaak een kleiner deel

van de schadelijders in de
groep zal zitten. Een grote
publiciteit of grote inspannin-
gen van consumentenvereni-
gingen kunnen weliswaar zor-
gen voor een hoge deelname
aan een opt-in regeling.

5. De groepsvertegenwoor-
diger 

De groep dient te worden ver-
tegenwoordigd door een
groepsvertegenwoordiger. De
wetgever heeft goed begre-
pen dat de vraag wie groeps-
vertegenwoordiger kan zijn,
zonder meer een sleutelele-
ment is van elke class action
wetgeving. De groepsverte-
genwoordiger is de drijvende
kracht achter elke collectieve
vordering. Welnu, als onder-
deel van het politiek compro-
mis werd er bewust voor
gekozen om de mogelijkheid
om als groepsvertegenwoor-
diger op te treden (erg)
beperkt te houden teneinde
“de valkuilen van de class action
naar Amerikaans model te vermij-
den”.9

Kunnen aldus enkel optreden
als groepsvertegenwoordiger:
(i) verenigingen ter verdedi-
ging van de consumentenbe-
langen die rechtspersoonlijk-
heid bezitten en (ii) vereni-
gingen waarvan het maat-
schappelijk doel in rechtst-

reeks verband staat  met de
collectieve schade en die op
de dag van de instelling van
de vordering sedert ten min-
ste drie jaar rechtspersoon-
lijkheid bezitten.

Verenigingen zonder rechts-
persoonlijkheid (zoals bij-
voorbeeld vakbonden) zullen
niet kunnen optreden als
groepsvertegenwoordiger.10

Daarnaast werd ook aan de
nog in de schoot van het
Economisch Wetboek op te
richten Ombudsdienst voor
de Consumenten de moge-
lijkheid gegeven om op te tre-
den doch enkel in de fase van
de onderhandeling van een
akkoord als bedoeld in artikel

8 Zo beschouwt UNIZO de opt-outprocedure als een knelpunt, zie “Unizo over class action: Amerikaanse ontsporingen vermeden, maar nog ruimte voor verbetering”,
http://www.unizo.be/uwzaakleiden/pers/unizo_over_class_action_amerikaanse_ontsporingen_vermeden_maar_nog_ruimte_voor_verbetering.html (4 mei 2014).

9 Parl. St. Kamer 2013-14, nr. 3300/001, 11. Zo kan bijvoorbeeld gewezen worden naar de class action die in de Verenigde Staten werd gestart tegen Blockbuster Inc., de toenma-
lige marktleider voor de verhuur van videocassettes. De class action resulteerde in een dadingsovereenkomst waarbij aan de advocaten die de class action hadden gestart een
vergoeding werd uitbetaald van USD 9,25 miljoen voor erelonen en gerechtskosten, terwijl de benadeelde consumenten zich tevreden moesten stellen met een voucher die
recht gaf op de gratis huur van een videocassette.

10 Dit was een zorg van bepaalde belangenverenigingen zoals bijvoorbeeld het VBO. Zie hieromtrent “Class action: België mag niet vervallen in Noord-Amerikaanse excessen”,
http://vbo-feb.be/nl-BE/Actiedomeinen/Recht-en-justitie/Class-action/Class-action-Belgie-mag-niet-vervallen-in-Noord-Amerikaanse-excessen/#sthash.5NYwIswm.dpuf  (4 mei 2014).
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XVII.45 tot XVII.51 (zie ver-
der). Commerciële spelers of
advocaten hebben dus niet
de mogelijk om op te treden
als groepsvertegenwoordiger
(d.i. als formele procespartij).
Advocaten zullen natuurlijk
wel hun gebruikelijke rol spe-
len in de procesvoering. Zij
zullen echter geen onderne-
mers worden die, naar het
voorbeeld van hun
Amerikaanse confraters, zelf
een groepsvordering organi-
seren, financieren, alle risi-
co’s nemen en daarvoor bij
succes royaal beloond wor-
den.  

Nog steeds vanuit de bedoe-
ling om financiële stimuli
voor het instellen van groeps-
vorderingen te vermijden,
werd bepaald dat het bedrag
van de door de verweerder
aan de groepsvertegenwoor-
diger te betalen vergoeding
niet hoger mag zijn dan de
werkelijke kosten die de
groepsvertegenwoordiger
heeft gemaakt. In de Memorie
van Toelichting wordt verdui-
delijkt dat de rechtsvordering
de groepsvertegenwoordigers
niet meer mag opbrengen
dan een eerlijke vergoeding
voor hun prestaties en terug-
betaling van hun kosten.11

Het komt aldus aan de
groepsvertegenwoordiger toe
om hierover te onderhande-
len met de onderneming op
basis van de bewijselemen-
ten die hij kan voorleggen.12

Een “pactum de quota litis”
(waarbij de vertegenwoordi-
ger enkel wordt betaald ten
belope van een bepaald per-
centage van de geïnde scha-
devergoeding) blijft verbo-
den.13 De groepsvertegen-
woordiger waarvan de rechts-
vordering tot collectief her-
stel onontvankelijk wordt ver-
klaard of waarvan de rechts-
vordering ten gronde wordt
afgewezen, zal in overeen-
stemming met het gemeen
recht (art. 1017 e.v. Ger.W.) de
uitgaven en kosten (met
inbegrip van een rechtsple-
gingsvergoeding voor de ver-
weerder) moeten dragen
maar dus ook en vooral, zijn
eigen kosten. De verzoeker
neemt aldus een belangrijk
financieel risico wanneer hij
besluit een class action in te
stellen. Gezien het strenge
regime mag men ervan uit-
gaan dat commerciële spe-
lers, die een aantrekkelijke
financiële regeling willen
voor de investering die zij
doen in een collectieve vor-
dering, de wet links zullen
laten liggen en gebruik zullen
blijven maken van de huidige,
weliswaar imperfecte juridi-
sche technieken om een pro-
cedure te voeren in naam van
een groot aantal eisers.

De wetgever heeft hiermee
vakkundig een grote rem
gezet op class actions, vanuit
het schrikbeeld van
Amerikaanse toestanden. Het

is nu afwachten of de beperk-
te groep van verenigingen die
kunnen optreden, voldoende
motivatie zullen vinden
(andere dan financiële) om
als groepsvertegenwoordi-
gers op te treden en zich niet
te terughoudend zullen
opstellen. Uiteraard zal dit
ook afhangen van de grootte
van de investering, die zal
variëren van zaak tot zaak.
Daarbij komt dat groepsver-
tegenwoordigers steeds zul-
len dienen op te treden voor
alle consumenten die door
het schadegeval benadeeld
zijn. Een belangenvereniging
(bijvoorbeeld Test-Aankoop)
kan haar optreden niet beper-
ken tot de bij haar aangeslo-
ten betalende leden. Er zal
dus een “free riding” effect zijn
dat het voor dergelijke
groepsvertegenwoordigers
minder aantrekkelijk maakt
actie te ondernemen.

Tot slot weze nog opgemerkt
dat krachtens artikel XVII.39
de groep slechts kan worden
vertegenwoordigd door “één
enkele” groepsvertegenwoor-
diger. De wet bewaart het stil-
zwijgen omtrent het vraag-
stuk welke groepsvertegen-
woordiger de groep effectief
kan vertegenwoordigen
indien meerdere belangen-
verenigingen zich aandienen
als groepsvertegenwoordiger
om een onderneming aan te
spreken.
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11 Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 2013-14, nr. 3300/001, 12.
12 Verslag namens de Commissie, Parl. St. Kamer 2013-14, nr. 3300/004, 37.
13 Memorie van Toelichting, Parl. St. Kamer 2013-14, nr. 3300/001, 11.
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6. De procedure in een
notendop 

Elke procedure vangt aan met
een ontvankelijkheidsfase.
Het is in deze fase dat beslist
wordt over de vraag of een
schade kan verhaald worden
via het nieuwe collectieve
mechanisme of niet. In deze
fase dient te worden nage-
gaan niet alleen of de vorde-
ring binnen het toepassings-
gebied van de wet valt (zie
randnummer 3) en of de
groepsvertegenwoordiger wel
over de juiste kwalificaties
beschikt (zie randnummer 5),
bovendien moet eveneens
worden nagegaan of de
rechtsvordering tot collectief
herstel meer “doelmatig” is dan
de (individuele) rechtsvorde-
ring van gemeen recht. Er
moeten dus goede redenen
voorhanden zijn op grond
waarvan het meer aangewe-
zen is om de schade op col-
lectieve wijze te herstellen.
Indien de collectieve schade
die de consumenten hebben
geleden meer specifieke dan
gemeenschappelijke eigen-
schappen per individuele
consument vertoont, zou de
rechtbank kunnen besluiten
tot afwezigheid van de doel-
matigheid van de collectieve
vordering. In dit opzicht dient
te worden opgemerkt dat de
wet wel voorziet om de groep
van consumenten op te delen
in subcategorieën (bv welke

schade; hoe groot; in welke
periode product gekocht
enz.). 

In deze ontvankelijkheidsfase
zijn er twee mogelijke hypo-
theses. Vooreerst bestaat de
mogelijkheid dat de partijen
reeds op voorhand een
akkoord hebben onderhan-
deld. In dat geval kan de rech-
ter gevat worden bij geza-
menlijk verzoekschrift tenein-
de de homologatie van het
akkoord te bekomen. De rech-
ter zal de ontvankelijkheids-
vereisten nagaan en vervol-
gens het akkoord homologe-
ren tenzij zich één van de
situaties voordoet vermeld in
artikel XVII.49 § 2. In dit laat-
ste geval kan hij de partijen
wel uitnodigen om hun
akkoord te herzien. Indien de
rechter het akkoord homolo-
geert, zal hij een schadeafwik-
kelaar14 aanstellen waardoor
meteen de schadeafwikke-
lingsfase aanvat. Het homo-
logatievonnis heeft de gevol-
gen van een akkoordvonnis in
de zin van artikel 1043 Ger.W.
en zal alle groepsleden bin-
den. Ter bescherming van de
rechten van verdediging
wordt wel een uitzondering
gemaakt voor de consument
die, alhoewel hij deel uit-
maakt van de groep, aantoont
redelijkerwijs geen kennis te
kunnen hebben genomen van
de termijn die bepaald was
om zijn keuzerecht uit te

oefenen om van de groep al
dan niet deel uit te maken.

Werd er geen voorafgaande-
lijk akkoord onderhandeld,
dan zal de rechter dienen te
worden gevat door de groeps-
vertegenwoordiger door mid-
del van een verzoekschrift.
Indien de ontvankelijkheids-
vereisten vervuld zijn, zal hij
de rechtsvordering tot collec-
tief herstel toelaten en een
vonnis vellen waarin hij de
elementen dient op te nemen
vermeld in artikel XVII.43 § 2.
Vervolgens voorziet de wet in
een verplichte fase van
onderhandelingen die tussen
de drie en zes maanden zal
bedragen, met mogelijkheid
van éénmalige verlenging
met zes maanden. Deze ter-
mijn lijkt eerder kort voor
complexe procedures (bv.
procedures waarin een exper-
tise noodzakelijk is om de
schade te kunnen vaststel-
len). De rechter kan in dit sta-
dium een bemiddelaar aan-
stellen op verzoek van de par-
tijen of op eigen initiatief na
zich te hebben vergewist van
het akkoord van de partijen.
Indien de partijen tot een
akkoord komen, zullen hier-
voor de zelfde voorwaarden
en gevolgen gelden als bij een
akkoord dat reeds bestond
voorafgaand aan de ontvanke-
lijkheidsfase. De partijen zul-
len dit akkoord derhalve even-
eens dienen voor te leggen aan

het poelaertplein

14 Ingevolge artikel XVII.57 § 1 dient de algemene vergadering van de rechtbank een lijst van schadeafwikkelaars op te stellen, waarop alleen advocaten, ministeriële ambtena-
ren en andere gerechtelijke mandatarissen die de nodige waarborgen bieden inzake bekwaamheid op het gebied van schadeafwikkeling kunnen worden opgenomen.
Advocaten met ervaring als curator, vereffenaar of schuldbemiddelaar lijken alvast bekwame kandidaten.



de rechtbank ter homologatie.
Indien de partijen niet tot een
akkoord komen, zal een gewo-
ne procedure ten gronde aan-
vangen die verloopt overeen-
komstig het gemene recht. 

Indien de rechter oordeelt dat
de vordering gegrond is, zal hij
een schadeafwikkelaar aan-
stellen. Het vonnis van de
rechtbank is conform het
gemene recht vatbaar voor
hoger beroep, waarbij toepas-
sing zal worden gemaakt van
de devolutieve werking con-
form artikel 1068 Ger.W.

De fase van de schadeafwikke-
ling heeft kort gezegd tot doel
de bij akkoord of bij vonnis
toegekende vergoeding thans
effectief aan de benadeelde
consumenten te bezorgen. De
griffie zal de gegevens van de
leden van de groep aan de
schadeafwikkelaar bezorgen.
De schadeafwikkelaar zal daar-
op een voorlopige lijst dienen
op te stellen van de leden van
de groep die herstel wensen te
bekomen, waarbij hij over de
mogelijkheid beschikt om
bepaalde consumenten als-
nog uit te sluiten. De recht-
bank zal vervolgens een defini-
tieve lijst van leden vaststel-
len, na uitspraak te hebben
gedaan over de eventuele
betwistingen van bepaalde
uitsluitingen of opnames van
groepsleden.

De schadeafwikkelaar zal bij
een herstel bij equivalent de

van de onderneming ontvan-
gen vergoeding dienen te ver-
delen en uit te betalen aan de
leden van de groep. Bij een
herstel in natura zal hij toe-
zicht dienen uit te oefenen op
de onderneming opdat zij haar
verplichting tot herstel in
natura uitvoert. Er wordt aan
de schadeafwikkelaar een
driemaandelijkse verslagge-
vingsplicht opgelegd. De rech-
ter zal gevat blijven tot het
herstel krachtens het gehomo-
logeerde akkoord of de beslis-
sing ten gronde integraal is
uitgevoerd voor alle groepsle-
den. Eerst dan en na ont-
vangst van het eindverslag van
de schadeafwikkelaar, kan de
rechter een beslissing nemen
tot definitieve afsluiting van
de procedure. Opmerkelijk is
dat de rechter in zijn eindbe-
slissing een bestemming kan
geven aan het eventuele reste-
rende saldo van de door de
onderneming betaalde ver-
goeding dat op dat moment
nog zou over zijn; dit saldo
dient dus niet noodzakelijker-
wijs terug te vloeien naar de
onderneming.

7. Wijzigingen aan het
gemeen materieel en 
procedureel recht

Het is belangrijk te onderstre-
pen dat de nieuwe wet geen
impact heeft op het materiële
aansprakelijkheidsrecht. De
benadeelden (via hun groeps-
vertegenwoordiger) dienen
nog steeds een contractuele of

buitencontractuele fout, scha-
de en oorzakelijk verband aan
te tonen. Er wordt in dit
opzicht geen versoepeling van
de bewijslast ingevoerd. Ook
punitive damages naar
Amerikaans voorbeeld blijven
achterwege. 

Daarentegen bevat de wet een
aantal bijzondere afwijkingen
van het gemeen procedure-
recht.15

Ten eerste werd voor de
rechtsvordering tot collectief
herstel exclusieve bevoegd-
heid toegekend aan de hoven
en rechtbanken te Brussel. De
plaats van de maatschappelij-
ke zetel van de onderneming
of een eventueel forumbeding
in de contractuele verhouding
tussen de consumenten en de
onderneming is derhalve irre-
levant.

Een andere belangrijke afwij-
king van het gemeen recht is
dat de groepsvertegenwoordi-
ger zijn rechtsvordering tot
collectieve schade hangende
de procedure niet meer mag
wijzigen of uitbreiden conform
artikel 807 Ger.W. (doch wel
conform artikel 808 Ger.W.). De
libellering van het aanvankelij-
ke verzoekschrift zal dan ook
dienen te gebeuren met de
grootste zorgvuldigheid.

In afwijking van artikel 566 en
856, tweede lid Ger.W. wordt
een verbod ingevoerd op
samenvoeging ingevolge
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Vervolg van blz. 13

15 Er zijn ook bijzondere regels inzake de schorsing van de verjaring, die te maken hebben met de verhouding tussen de individuele en de collectieve vordering; zie artikel XVII.
63.
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samenhang van een vordering
tot collectief herstel en een
rechtsvordering tot individu-
eel herstel. Deze regel is
streng, aangezien het in som-
mige gevallen vanuit de goede
rechtsbedeling net wel kan
aangewezen zijn om bepaalde
vorderingen samen te voegen.
Te denken valt bijvoorbeeld
aan de samenvoeging van een
class action tegen een aan-
sprakelijke organisator van
een evenement met de nood-
zakelijk individuele vordering
van een consument (behoren-
de tot de groep van de class
action) tegen de gemeente
(dus geen “onderneming”) die
eveneens nalatig is geweest
bij de organisatie van het eve-
nement. Men wil evenwel de
slagkracht van de collectieve
vordering vrijwaren, door ze te
isoleren van individuele vor-
deringen.

Tot slot wordt er afgeweken
van de regel “le criminel tient le
civil en état”: een vordering tot
collectief herstel wordt dus
niet geschorst door een han-
gende strafprocedure. Ook
hier is de wetgever tegemoet
gekomen aan verzuchtingen
uit het verleden waar massa-
procedures volledig afhingen
van de timing van de strafpro-
cedure (eg. de Lernout &
Hauspie zaak, de Citibank
zaak, etc.).

8. Besluit 

Uit de parlementaire voorbe-
reiding komt duidelijk naar

voor dat de wetgever bij de uit-
werking van een Belgische
regeling voor class actions
zeer beducht is geweest niet te
vervallen in Amerikaanse toe-
standen. Het finaal resultaat is
een compromis waarbij de uit-
eenlopende belangen werden
verzoend. Dit uit zich onder
andere in de erg strikte voor-
waarden om als groepsverte-
genwoordiger te kunnen
optreden en het relatief
beperkte toepassingsgebied
van de wet.

De invoering van deze regeling
werd door vele ondernemin-
gen gevreesd (cf. de standpun-
ten van bijvoorbeeld het VBO
en UNIZO omtrent de invoe-
ring van een dergelijke rege-
ling). De drempel voor vorde-
ringen bij collectieve schade is
zeker kleiner geworden en de
consumenten(verenigingen)
hebben een nieuw wapen in
handen om ondernemingen
aan te spreken. Met dit risico
zullen ondernemingen reke-
ning moeten houden (ontra-
dingseffect). Maar de kans dat
deze wet zoals in Amerika leidt
tot futiele onverdienstelijke
vorderingen die anders nooit
het daglicht zouden zien, lijkt
bijzonder klein. Het financiële
plaatje voor de groepsverte-
genwoordigers is daarvoor
niet aantrekkelijk genoeg (las-
ten en risico’s; geen winsten).
Hoe vaak de nieuwe wet effec-
tief zal gebruikt worden, zal in
grote mate afhangen van de
wijze waarop belangenvereni-
gingen zich zullen geroepen

voelen om als groepsvertegen-
woordiger op te treden tenein-
de een aansprakelijkheidsvor-
dering in te stellen.

Positief is dat, wanneer er nu
eenmaal een probleem van
massaschade is, de aanspra-
kelijke ondernemingen de
nieuwe wet kunnen gebruiken
om op een vereenvoudigde,
snelle en efficiënte wijze de
afwikkeling van een reëel pro-
bleem te regelen via een
akkoord met de groepsverte-
genwoordiger, eerder dan te
worden geconfronteerd met
massa individuele eisers, in
één of vaak verschillende
afzonderlijke procedures.

het poelaertplein
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Fabre is de meeste veelzijdige van
de vier : beeldend kunstenaar, maar
ook theaterman  en performer.  Na
zijn periode met blauwe bic-ba
lpentekeningen volgen heel wat
experimentele projecten.  De zuilen
van de aula van de Gentse universi-
teit bedekken met ham vond ik ero-
ver.   Zijn ‘Heaven of delight’ met
plafond en lusters bedekt met
kevers in het koninklijk paleis daa-
rentegen levert een ongeëvenaard
esthetisch aspect van kleur en licht.
Of de beestjes het gaan overleven is
een andere vraag.  Ook voor de
publieke ruimte heeft hij geniale
invallen.  Het Ladeuzeplein te
Leuven is er een voorbeeld van ‘De
man die de wolken meet’ op  het dak
van het S.M.A.K.  De schildpad op

de dijk van Nieuwpoort daarentegen
was al waar te nemen tijdens
Beaufort 2003 onder de titel
‘Cracking Art loves  William
Sweetlove !’ Een tentoonstelling
zoals hij in het Louvre hield tussen
zijn eeuwenoude tijdgenoten blijft
in het geheugen geprent : een veel-
zijdig kunstenaar , die een heden-
daagse boodschap met zijn kunst-
creaties meegeeft.

an Hoet (°Leuven
1936  + Gent 2014)
ging van jongsbeen

mee met zijn vader, psy-
chiater, op atelierbezoek bij
kunstenaars, o.m. Permeke.
Hij liep school bij de leraar
hedendaagse kunst Octave
Landuyt en verwierf een
licentiaat kunstgeschiede-
nis.  Hij zou de eerste
conservator van het
Museum van hedendaagse
kunst te Gent worden, dat
opstartte in het gebouw van het
Museum van Schone Kunsten
(1975). Immers het S.M.A.K. opende
pas in 1999.  Hoets internationale
doorbraak had al vorm gekregen als
curator van de  negende editie van

Documenta Kassel (1992).  Hij was
een internationaal geroemd ten-
toonstellingsmaker.  Maar wat was
kunst in zijn ogen ?  Heel moeilijk
definieerbaar.  Waar ligt de lijn tus-
sen de mosselpot van Marcel
Broothaers, die hij aankocht voor het

museum met een publie-
kactie, en de vliegtuigen van
Panamarenko ? Het was
eerder de controverse die
zijn persoonlijkheid sierde.
Dat Vlaanderen (niet
België) vandaag internatio-
naal gevierde kunstenaars
telt in de levende kunst,
die in ’s werelds grote col-
lecties pronken, is zijn ver-
dienste en jarenlange
inzet.  Hopelijk houden zijn
discipelen het vol, want de

kunstpaus was niet oppermachtig.
Misschien geraakt de grote propa-
gandist vlugger in de vergetelheid
dan zijn discipelen wensen.  Aan
hen om hun creativiteit te blijven
bewijzen. 

De discipelen van wie ooit
kunstpaus was

J
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Jan Fabre (°1958)

Jan Fabre - Skull with Frog (2011)

Als jaargenoot was Tuymans bekom-
merd om  de discussie dat het einde
van de schilderkunst was aangebro-
ken.  Ook al becommentarieert hij
vaak zijn werk, hij is vooral ‘schilder’
gebleven.  Zijn deelname aan
Documenta Kassel was zijn interna-
tionale doorbraak, voornamelijk bij

de collectioneurs in de States. De
opbouw van zijn beeldvorming is
bescheiden en figuratief.  Zijn kleu-
ren zijn sober, eerder levenloos.
Zijn onderwerpen blijven bij de een-
voud van de natuur en het dagelijk-
se leven.   Is dat onuitputtelijk ? 

Luc Tuymans (°1958)

Luc Tuymans - Der diagnostische Blick V
(2012)
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Ook Borremans is een schilder van
vlees en bloed.  Een academicus
weliswaar, die kan tekenen als geen
ander. Een grafisch talent dat zijn
onderwerp kan benaderen vanuit
allerlei gezichtshoeken.  Iemand die
zijn onderwerp, hoe banaal dit ook
kan zijn, ontleedt in zijn details.  

Het onderwerp laat poseren. 
Hij heeft ook heel wat videokunst
geproduceerd.  Zijn retrospectieve
in de BOZAR is een wonder voor het
oog.  Deze tentoonstelling loopt
nog tot 3 augustus 2014 en vervolgt
zijn weg naar het Tel Aviv Museum
of Art om te eindigen is het Dallas
Museum of Art (juli 2015).

Michaël Borremans (°1963)

Michaël Borremans - Girl with feathers
(2010)

Delvoye moet voor geen van zijn
collega’s onderdoen.  Zijn veelzijdi-
gheid tast de grenzen af van alle
kunstambachten.  Hij is tegelijk
beeldhouwer en glazenier.  Ook al
vind ik zijn kakmachine Cloaca
wansmakelijk, zijn andere kunst-
voorwerpen zijn  meesterlijk.  Zijn
strijkijzers en betonmolens veran-
deren in zijn handen tot siervoor-

werpen.  Kunst is voor hem geen
romantiek.  Toch zijn de getatoeëer-
de varkens preutse beestjes gewor-

den en het  Delfst vaatwerk zijn
nieuwe glorie.   Zijn met de compu-
ter in staal uitgefreesde kathedraal
schittert in elk museum, ook al zijn
glasramen samengesteld  uit rönt-
genopnames.  Deze meester
van de creativiteit laat geen mate-
riaal onbenut.  De tentoonstelling,
die hij opzette in een vleugel van
het Louvre was spectaculair en
getuigde van de meesterlijke
beheersing van de voorhanden zijn-
de materialen.  Hij bouwt een eigen
wereld op, die gedragen door de
avant-gardische stromingen, de
poëzie, een nieuw leven inblaast.

Wim Delvoye (°1965)



gerechtelijk landschap
Hervorming van het 

p 1 april 2014 is de hervor-
ming van het gerechtelijk
landschap in werking

getreden, dit in uitvoering van de
wet van 19 juli 2012 tot hervorming
van het gerechtelijk arrondissement
Brussel. Zoals Stafhouder
Vandenberghe het omschreef tij-
dens de plechtige installatiezitting
van de nieuwe rechtbanken te
Brussel, is dit niet minder dan “een
gebeurtenis met historische draag-
wijdte”. 

Ondertussen zijn we het uiteraard al
gewoon om niet langer te spreken
van de “Rechtbank van Eerste
Aanleg” maar van de
“Nederlandstalige Rechtbank van
Eerste Aanleg” en als vanzelfspre-
kend richten we onze verzoekschrif-
ten aan de “Voorzitter van de
Nederlandstalige Rechtbank van
Koophandel”. We vinden ondertus-
sen alweer vlot onze weg doorheen
de doolhoven van gereorganiseerde
en verplaatste griffies.  

Ook het bestaande parket
(Openbaar Ministerie) werd
gesplitst in een tweetalig parket van
Brussel, bevoegd voor het grondge-
bied van de 19 Brusselse gemeen-
ten. Het Nederlandstalig parket van
Halle-Vilvoorde is vanaf 1 april 2014
bevoegd voor het grondgebied van
Halle-Vilvoorde.  Ook het arbeids-
auditoraat wordt gesplitst. 

Terra incognita! De nieuwe structu-
ren geven aanleiding tot tal van
praktische uitdagingen, en er wordt
door de advocaat met veel verwach-
ting gade geslaan hoe de pasbe-
noemde verantwoordelijken deze
nieuwe structuren doeltreffend zul-
len stroomlijnen en beheren. De
installatie van de nieuwe rechtban-
ken niet zozeer een eindpunt, dan
wel een startschot en een nieuw
begin. 

De redactie van het Poelaertplein
kon de heren Thierry Freyne en Jan
Geysen, respectievelijk Procureur

des Konings en Arbeidsauditeur van
Halle-Vilvoorde, bij de mouw van
hun toga trekken voor een exclusief
schriftelijk interview.

Poelaertplein (PP): Welke zijn
concreet de grootste uitdagingen
waarmee het Parket en het
Arbeidsauditoraat van Halle-
Vilvoorde geconfronteerd wor-
den?

Thierry Freyne (TF): De grootste uit-
daging is misschien wel de creatie
van een volledig nieuw parket, wat
zich sinds de oprichting van België
slechts zeer uitzonderlijk heeft voor-
gedaan (bijvoorbeeld de creatie van
het federaal parket). Dit zal onge-
twijfeld leiden tot grote verwachtin-
gen bij de bevolking en de bestuur-
ders aan wie wij een optimale
dienstverlening willen verlenen.
Bovendien is het grondgebied waar-
voor ons parket bevoegd wordt een
belangrijke economische regio met
o.a. de aanwezigheid van de natio-
nale luchthaven van Zaventem. Dit
trekt onvermijdelijk specifieke cri-
minaliteitsvormen en -fenomenen
aan, zoals diefstallen in woningen,
bedrijven en voertuigen, allerhande
smokkelactiviteiten op de luchtha-
ven en rondtrekkende dadergroepe-
ringen.

Jan Geysen (JG): De eerste uitdaging
was het opstarten uit het niets van
een nieuw arbeidsauditoraat met
een nieuwe ploeg van magistraten
en administratieve medewerkers.
Dit is reeds enkele maanden aan de
gang. Er stond van meet af aan al
vast dat we niet onmiddellijk zou-
den verhuizen naar Asse. De bespre-
kingen voor het toebedelen van
nieuwe lokalen op de vijfde verdie-
ping van het Poelaertplein 3 verlie-
pen heel vlot dankzij de goede
samenwerking met de arbeidsaudi-
teur en de hoofdsecretaris te
Brussel. Onze nieuwe hoofdsecreta-
ris François Martens kon vanaf zijn
benoeming in het Belgisch
Staatsblad en een delegatie van het

parket procureur des Konings te
Antwerpen naar Brussel reeds half
november aan de slag. Hij zorgde
voor de opleiding van de overge-
schakelde administratieve mede-
werkers in een nieuwe pool van 10
mensen. Met de arbeidsrechtbank
was reeds afgesproken dat alle bur-
gerlijke dossiers die vanaf septem-
ber 2013 op zitting zouden worden
gebracht, opgedeeld werden in zit-
tingen voor Brussel en zittingen
voor Halle-Vilvoorde. Vanaf 31
maart 2014 hebben wij geen
bevoegdheid meer over de dossiers
uit de 19 Brusselse gemeenten.
Deze dossiers werden onlangs over-
geheveld naar het arbeidsauditoraat
te Brussel. Vanaf 31 maart is ook het
nieuwe bijzonder reglement van de
Nederlandstalige arbeidsrechtbank
te Brussel in voege getreden en heb-
ben we dus eigen kamers gekregen
voor de socialezekerheidsdossiers
uit Halle-Vilvoorde. Met de arbeids-
auditeur te Brussel kwamen we ook
overeen dat vijf Franstalige collega’s
gedelegeerd werden om in het raam
van een evenwichtige verdeling de
strafdossiers van Franstalige ver-
dachten te behandelen. 

De tweede uitdaging is het binnen-
halen van de vereiste budgetten en
Nederlandstalige informaticapro-
gramma’s ten einde onze werking te
kunnen waarborgen. Hiertoe heb-

O
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ben we al de eerste stappen gezet.
Blijven aandringen op een aange-
paste respons bij de FOD Justitie zal
bij deze opstart een noodzakelijke
taak zijn.

De derde uitdaging is een doelge-
richt en beleidsmatig plan uitwer-
ken, bespreken en realiseren om
onze taken naar behoren te kunnen
uitoefenen. We doen dit in onder-
ling overleg binnen het opgerichte
uitgebreide directiecomité. Het is
van belang dat de rechtzoekenden,
de balie, de inspectie- en politie-
diensten, en onze rechtstreekse
partners bij de rechtbanken van eer-
ste aanleg, politierechtbanken en
arbeidsrechtbank en de parketten
procureur des Konings en arbeids-
auditoraat te Brussel van onze dien-
sten een correcte dienstverlening
mogen ontvangen.

PP: In welke mate is de hervor-
ming van het gerechtelijk land-
schap voor u een meerwaarde om
deze uitdagingen aan te gaan?

TF: Het parket Halle-Vilvoorde zal
een eigen veiligheidsbeleid kunnen
voeren dat beter inspeelt op de
behoeften en noden van de Vlaamse
Rand. Het is de bedoeling om voor
bepaalde vormen van criminaliteit,
zoals diefstallen met een geïdentifi-
ceerde dader, veel meer gebruik te
maken van snelrechtprocedures
zodat de daders sneller voor de
rechtbank komen. We streven er ook
naar om de samenwerking met de
politie- en inspectiediensten te
optimaliseren en het contact met de
lokale bestuurders verder uit te bou-
wen.

JG: Een grotere autonomie kan tot
een gerichter en aangepastere reac-
tie leiden om de dossiers en onze
contacten met de diverse partners
binnen en buiten justitie beter te
verzorgen en naar een hogere kwali-
teit te streven. Doordat we een klei-
ne ploeg van 5 VTE magistraten en
11 administratieve medewerkers
vormen, is het mogelijk coherenter

in onderlinge samenspraak de zaken
te bekijken, op te volgen en te reali-
seren.

PP: Schaalvergroting, mobiliteit
en autonomie zijn de sleutelwoor-
den van de hervorming. Hoe
denkt u deze sleutelwoorden con-
creet in te vullen voor het Parket
resp. het Arbeidsauditoraat van
Halle-Vilvoorde?

TF: In tegenstelling tot de andere
gerechtelijke arrondissementen is
er bij ons geen sprake van schaal-
vergroting. Onze autonomie zal wel
toelaten om de middelen die ons ter
beschikking worden gesteld in func-
tie van specifieke noden, meer te
investeren in bepaalde projecten
die voor ons van essentieel belang
zijn, zoals een optimaal snelrecht en
de projectmatige bestrijding van
bepaalde criminaliteitsfenomenen.
Op het vlak van mobiliteit zijn er al
samenwerkingsakkoorden gesloten
met het parket Brussel, zodat som-
mige magistraten voor beide parket-
ten kunnen optreden. In de toe-
komst zal er gestreefd worden naar
meer optimalisatie en specialisatie,
waarbij afspraken met alle parketten
van het ressort tot de mogelijkhe-
den behoren.

JG: In Brussel spreken we inderdaad
van een schaalverkleining door de
opdeling tussen Brussel en Halle-
Vilvoorde. Deze zal worden over-
brugd door de oprichting van een

coördinatiecomité waarin de vier
korpschefs van het O.M. om het
gerechtelijk jaar het voorzitterschap
zullen waarnemen, eventueel onder
voorzitterschap van de procureur-
generaal te Brussel. Dit structureel
overleg moet ervoor zorgen dat het
beleid van de onderscheiden korps-
chefs kan worden gecoördineerd. De
toekomstige adjunct-arbeidsaudi-
teur zal een brugpositie bekleden
van moderator tussen de arbeids-
auditoraten van Brussel en Halle-
Vilvoorde. De mobiliteit zal erin
bestaan dat alle magistraten van de
arbeidsauditoraten te Halle-
Vilvoorde, Brussel en Leuven in sub-
sidiaire orde zullen benoemd wor-
den in de andere arbeidsauditora-
ten van het ressort Brussel om even-
tuele tijdelijke tekorten op te van-
gen of bijstand te verlenen. Andere
mobiliteit bestaat erin dat bij struc-
turele tekorten ook kan gegrepen
worden naar de delegatietechniek
na de betrokken magistraat te heb-
ben gehoord voor de duur van maxi-
mum 1 jaar, verlengbaar. De autono-
mie zal het grootst zijn op vlak van
het strafrechtelijk beleid en bij de
uitwerking van de organisatie op
eigen maat met een concreet uitge-
werkte taakverdeling en een eigen
netwerk van partners, waartoe ook
de betrokken balies behoren.

PP: Wij danken u alvast van harte
voor uw tijd, en wensen u bijzon-
der veel succes. 

het poelaertplein   
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oit kreeg ik het advies van
een iets meer ervaren vrou-
welijke advocaat om op

maandagochtend gewoon thuis te
blijven werken, omdat er op kantoor
op maandagochtend toch alleen
maar gekletst wordt over het wee-
kend, de kwaliteit van het weer en
hoe moeilijk de kinderen toch waren
geweest en door thuis te werken kon
ze al het “huiswerk” dat ze eigenlijk
tijdens het weekend had willen doen
(en waartoe nooit gekomen wordt)
netjes vroeg afwerken, waarna haar
werkweek zonder enige frustratie en
met de voldoening van goed werk kon
beginnen.

Ik ben er nog altijd van overtuigd dat
dit één van de beste tips is die ik ooit
heb gekregen, maar wegens een hoge
graad van uitstelgedrag ben ik er nog
niet toe gekomen … Resultaat:
maandagochtend is altijd een stress-
moment, vol met schuldgevoel over
het feit dat ik toch een belangrijk aan-
tal uren gelezen heb (geen beroepsli-
teratuur uiteraard), a.k.a. in het oog
van andere advocaten van het kan-
toor – niets doen oftewel tijdsverlies
(en dan nog wel “billable” tijd!)

En dan zit je daar in de file – omdat je
er in een moment van totale zinsver-
bijstering hebt voor gekozen om “in
het groen” te gaan wonen, en dan nog
wel op een plaats waar openbaar ver-
voer enkel een slogan is, dus in feite
onbestaande. De duurtijd van de file
kan variëren van 40 minuten tot
anderhalf uur, ook al is twee en een
half uur ooit voorgekomen. Maar ik
blijf er kalm onder. Stoïcijns zelfs.

Ik krijg het eigenlijk enkel op mijn
heupen als ik in een kijkfile sta: voo-
ral omdat er in 99% van de gevallen
zeer weinig te zien is daar, aan de
andere kant van de snelweg.
Blikschade, een voertuig van de poli-
tie en misschien een takelwagen.
Misschien kan de politie een nieuwe
functie in het leven roepen: kijkfile-
agent. Iemand die tegenin de kijkfile
wandelt met een informatiebord:
“kleine blikschade, niemand
gewond, verzekering heeft al de

verantwoordelijke aangesproken,
wagen hersteld tegen volgende
dinsdag, DOORRIJDEN AUB”.

Alleen al om de files kies ik altijd voor
een leuke auto, één met opties,
omdat het pure bezigheidstherapie
is: alle knopjes testen, de luidspre-
kers opnieuw uitbalanceren, play lists
of beter “afspeellijsten” maken en
uiteraard e-mails lezen en beant-
woorden (ik beloof plechtig: alleen
als iedereen stil staat). Het enige
opwindende op zo’n traject is het
bewonderen van (en uit de weg gaan
voor) de krachtige tweewielers die
zich met elegantie tussen de stil-
staande wagens voortbewegen, met
als gevolg de dagelijks terugkomende
bedenking: zou ik niet beter ook zo’n
“biker” worden? Lekker vlug door het
verkeer, stoere paardenkracht tussen
de benen en zo’n super koele lederen
vest. Maar wat als het regent? Als ik
een rok draag? Als ik ’s morgens mijn
haar gewassen heb (en het dus “a
good hair day” is? Misschien toch
maar niet. Terug naar mijn auto.

Telefoneren doe ik eigenlijk enkel
naar kantoor, zo weinig mogelijk met
cliënten. Dit heb ik wijselijk besloten
nadat ik een lelijk – anderstalig –
scheldwoord gebruikt heb midden in
een aangename bespreking met één
van mijn meest beminnelijke – Brits
uiteraard – cliënten. Ik heb dan maar
geprobeerd uit te leggen dat iemand
me de weg aan het afsnijden was,
maar het komt zo slordig over niet-
waar?
Naar het nieuws op de radio luister ik
eigenlijk ook al niet te veel. Ik krijg
het toch te weten door alle e-mails
die ik de ganse dag krijg met zoge-
naamd “breaking news”: over een
voetballer die niet naar Brazilië mag,
over de vraag of de crisis nu al voorbij
is of ze nog niet eens is begonnen,
over het zoveelste no-news onder-
werp dat tot vervelens toe herhaald
wordt en ook het feit dat tijdens een
periode van 1 tot 2 uur het nieuws 6
tot 8 keer letterlijk wordt herhaald.
Net zoals de reclame op de openbare
zenders: na drie keer weet ik het
ondertussen wel dat het bij deze of

gene mediawinkel goedkoper is om
een breedbeeld televisie te kopen. 

Het is juist dat ik heb soms de atten-
tiespan en het geheugen van een
goudvis heb, maar ik heb toch geen
televisie nodig en zeker niet met zo
een groot scherm.

Dus: geen telefoon, hemelse muziek,
wegdromen naar het zonnige zuiden
elke keer dat ik een vliegtuig zie
overvliegen, en ondertussen – in de
veiligheid van mijn wagen met
geluidsdichte en inbraakwerende rui-
ten hard luidop zingen en – als het
liedje het echt waard is – meewiebe-
len.

Het moet een zicht zijn, denk ik soms.
Maar aan de andere kant heb ik gele-
zen dat muziek beluisteren, zingen of
dansen (en a fortiori een mengeling
van allen) de stress doet weggaan. En
stress, dat kennen we wel, niet?
Of we nu op een klein, middelgroot of
internationaal kantoor werken, de
stress en de afstompende frustratie
zijn ons allen bekend. Ik erger me nog
het meest aan de torenhoge graad
van absurditeit die we soms moeten
ondervinden: kastje-tafeltje-kastje-
tafeltje en de algemene conclusie van
“dit is mijn verantwoordelijkheid niet
en het is nu toch al 16 uur dus mijn
dag zit erop en morgen heb ik oplei-
ding”. Ik zal U mijn laatste oneindige
discussies met zowel de diensten van
het Staatsblad als van het
Ondernemingsloket maar besparen.
Maar op dit moment is het nog
maandagochtend, de week is nog
jong en onbezoedeld en alles is nog
mogelijk.

Ook de afstand naar kantoor wordt
kleiner en kleiner, tot je de parking
inrijdt, tas met het ongedane werk
naar boven sleept en je op het
moment dat de kantoordeur nog niet
volledig dicht is achter je, een collega
hoort roepen: Ben je daar eindelijk?
Londen aan de lijn – dringend!

Coffee, anyone?

Ochtendbeslommeringen
van een advocaat: maandag in de file

O
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et einde van mijn man-
daat als Stafhouder daagt
aan de juridische horizon. 

Te vroeg om reeds een afsluitende
en concrete indruk te geven, maar
de grondkleuren zijn toch duidelijk. 

Moeilijke maatschappelijke 
achtergrond

De crisis heeft het vertrouwen in de
overheidsinstellingen, en ook in
Justitie, verder geërodeerd.
Daardoor wordt de geloofwaardig-
heid van de rechtsstaat verder afge-
kleurd. 

Het recente jaarbericht van de Raad
van Europa onderlijnt de verzwak-
kende invloed van de mensenrech-
ten in het maatschappelijk leven. De
kwaliteit van de wetgeving zakt ver-
der weg. De primauteit van de fun-
damentele rechten wordt afge-
bouwd door alle rechten als grond-
rechten te beschouwen. En vervol-
gens, bij conflict van waarden, een
steeds rekkelijker evenredigheids-
toetsing toe te passen. Waarbij de
afweerfunctie van het grondrecht
onvermijdelijk wordt afgebouwd. 

Daarenboven bespaart de overheid
op de functionele werking van
Justitie. De rechtstoegang wordt aan
bijkomende kwalitatieve eisen
onderworpen en de rechtsbijstand
staat voor een grondige evaluatie en
een nieuwe financieringsbeoorde-
ling. 

Toenemende druk op de Balie

De plaats van de advocatuur op de
juridische “markt” en in de samenle-
ving in haar geheel, staat onder toe-
nemende druk. 

De overheid, die de Balie niet altijd
zeer genegen is, heeft ons toene-
mend gereglementeerd. De B.T.W.-
invoering en de georganiseerde ver-
antwoordingsplicht voor de reke-
ning-derden zijn daar een voorbeeld

van. Herhaaldelijk wordt wetgeving
opgelegd die op gespannen voet
staat met de kern van ons beroep,
namelijk het beroepsgeheim. Er kan
geen vertrouwensband bestaan
indien de rechtzoekende geen zeker-
heid heeft dat wat hij aan de advo-
caat toevertrouwt een geheim blijft. 

Meerdere confraters geven mij de
boodschap mee: nu is het genoeg. 

Want aan de concrete dienstverle-
ning in kantoorverband, nationaal
en internationaal, worden nieuwe
–ook financiële- eisen gesteld.
Efficiëntie en kwaliteit vormen een
permanent wederkerende uitdaging. 

De taak van NOAB

De Nederlandse Orde te Brussel,
met meer dan 3.000 advocaten,
heeft de bijzondere verantwoorde-
lijkheid eigen aan de grootste
Vlaamse balie. Daarenboven is het
een balie die functioneert in de
Europese hoofdstad. 

De werkstructuur van de Orde is niet
altijd afgestemd op de nieuwe uit-
dagingen, die het lokaal karakter in
grote mate overstijgen. En de leden
van de Orde zijn wellicht niet altijd
voldoende ingelicht of betrokken bij
de grote thema’s die ook internatio-
naal onze agenda kleuren. De con-
crete invulling van de onafhankelijk-
heid van de balie, ook bij belangen-
conflicten, is daarbij een belangrijk
aandachtspunt. Persverklaringen
die dit in feite tegenspreken worden
door de Orde niet gedeeld. En ook
de uitwerking van een eigentijdse
deontologie, dient het bestaans-
recht ervan duidelijk te maken. 

Het komt er dan op aan een beleids-
lijn te volgen die de prioriteiten
vorm kan geven. Het belang van de
permanente vorming kan nooit vol-
doende onderlijnd worden. En een
oog van bezorgdheid moet openblij-
ven voor een effectieve rechtsbij-
stand, inclusief de Salduzzaken. De

basisopdrachten van de advocatuur,
die door een unieke rechtspositie
worden beschermd, moeten zorg-
vuldig en gewetensvol worden uit-
gedragen. Ze vormen een waarborg
voor de werking van een vrije
samenleving.  

Ook de rechtszekerheid van de
honorariumbegroting kan nog wor-
den verhoogd. De Orde heeft daar-
toe initiatieven genomen. De nor-
male werking van de mededingings-
regels kan niet geïdentificeerd wor-
den met oneerlijke concurrentie. De
“onzichtbare hand” van de juridi-
sche markt zal de realisatie van onze
kernwaarden niet verzekeren. 

Een nieuwe Nederlandstalige
rechtbank

De plechtige installatie van de nieu-
we Nederlandstalige rechtbanken
van eerste aanleg, koophandel en
arbeid te Brussel op 31 maart 2014
was een historische gebeurtenis. De
epidermische reactie van de afwezi-
ge Franstalige Orde is uiteindelijk
een anekdote. De nieuwe structuur,
een belangrijke stap vooruit, met
veel nieuwe kansen voor het
Nederlandstalig rechtsleven, sluit
aan bij de gewijzigde staatkundige
structuur van het land. 

De balie moet altijd oog hebben
voor de democratische context
waarin ze leeft en werkt. De NOAB
heeft de afgelopen periode, zonder
zich in te graven, haar bijdrage daar-
toe met overtuiging geleverd. 

Hugo Vandenberghe

Een momentopname 

H



aarde confraters,
Beste stagiairs,

Het is alweer de laatste keer dat wij
de eer hebben om ons via deze
column tot u te richten. Op dit
moment scheiden nog twee maan-
den ons van het gerechtelijk verlof
en daarmee ook het einde van ons
mandaat als vertegenwoordiger van
de stagiairs en voorzitter van de
JABkes. In die twee maanden zullen
wij ons alvast nog tot het uiterste
inspannen om jullie JABkes-ont-
spanning te verzekeren!
Toch willen we graag starten met
een terugblik op het voorbije
gerechtelijke jaar dat traditioneel
vliegend van start ging met de ope-
ningsreceptie.

Achter de schermen werd er intus-
sen druk gewerkt aan het JABkes-
bestuur waarbij een teambuildings-

activiteit niet mocht ontbreken. Het
ene JABke waagde zich al iets vlotter
op grote hoogte dan het andere,
maar dankzij de ondersteuning van
de rest van het bestuur raakte ieder-
een uiteindelijk terug heelhuids op
de grond. De fundamenten voor een
succesvol bestuur werden hier dui-
delijk  gelegd! 

Zonder de JABkes bestuursleden,
die het jaar door hun schouders
gezet hebben onder kleine en grote
projecten, was niets mogelijk
geweest. Wij willen van de gelegen-
heid dan ook gebruik maken om alle
JABkes vanuit de grond van ons hart
te bedanken. Een bijzonder woord
van dank gaat uit naar het kernbe-
stuur, An-Sofie Van Brusselt (vice-

voorzitter), Sofie Naessens (vice-
voorzitter), Steven Peeters (pen-
ningmeester) en Dieter Vanoutrive
(secretaris)!
Een andere uiterst geslaagde activi-
teit was Confidenties aan de Toog,
waar we een heel aantal stagiairs
mochten verwelkomen met hun sta-
gemeester! Met een glaasje bubbels
in de hand en het uitgebreid buffet
verbroederden alle aanwezigen al
snel.

Zoals elk jaar, mochten we een groot
deel van de stagiairs verwelkomen
op één of meerdere Afterworks. Het
gerechtelijke jaar opende met een
knaller van formaat, de Havana Club
was dan ook de ideale locatie voor
een zwoele avond! Ook de andere
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locaties zorgden telkens voor een
unieke sfeer waarbij velen onder ons
elkaar buiten de rechtbank leerden
kennen.
Dit jaar konden we jullie daarnaast
ook verwennen met een heel aantal
culturele activiteiten! Binnenkort
komt daar nog een gin & tonic-tas-
ting bij waarvoor de inschrijvingen
nu al binnenstromen (meer infor-
matie omtrent de tasting is op
Facebook te vinden). Eén van de
meest gezellige culturele activitei-
ten van het voorbije gerechtelijk jaar
was de stadswandeling door
Brussel, waarbij de deelnemers
fotografietips kregen van een pro-
fessioneel fotograaf! Het resultaat
mocht dan ook gezien worden.

Laten we daarnaast ook vooral onze
jaarlijkse Baliequiz niet vergeten
waarbij er opnieuw twintig enthou-
siaste teams indruk probeerden te
maken met hun kennis van trivia.
Het team Drie Wijzen en Ongelovige
Thomas won uiteindelijk de quiz
met het kleinst mogelijke verschil!

Ook dit jaar sluiten we uiteraard af
met een onvergetelijk feestje. De
Nacht van de Stagiairs zal doorgaan
op vrijdag 6 juni in de ondertussen
vertrouwde Jeux d’Hiver, waar alle
ingrediënten voor een geslaagd
feestje ruimschoots aanwezig zijn!
Het begin van de voorverkoop zal
aangekondigd worden via e-mail en
Facebook.
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