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Woord van de Voorzitter Joris Roesems

Het kan en moet beter
werken rond de Oosterweelverbinding starten in 2017. Een week eerder
werd groen licht gegeven aan Uplace.
Iedereen op de banken, ‘NIMBY’s’ verenigd. Een vette kluif voor de specialisten administratief recht.
Rechtszekerheid wat betekende dit
weer? Reputatieschade en investeringen die wegvloeien zijn meer dan
waarschijnlijk het gevolg.
Geachte Confraters
De zin die de voorbije maanden samenvat is ongetwijfeld: “Je suis Charlie”.
De gevolgen van de feiten van 7 januari
2015 zullen nog wel even nazinderen.
Stoere paracommando’s voor de deur
die blij zijn want dixit “nu hebben we
ook eens iets te doen”. Eindelijk veiligheidsmaatregelen, denk ik dan. Van
vooruitziendheid kun je de beleidsmensen moeilijk beschuldigen.
En toch, bij de redactie van dit stuk
proza werd bekendgemaakt dat de

Wanneer u dit leest zal de wet van
1 december 2013. — (Wet) tot
hervorming van de gerechtelijke
arrondissementen en tot wijziging van
het Gerechtelijk Wetboek met het
oog op een grotere mobiliteit van de
leden van de rechterlijke orde ongeveer één jaar van toepassing zijn.
De 5 minuten politieke moed van
weleer zijn omgezet in een urenlange
lijdensweg. Hoe lang gaan de advocatuur, de magistratuur en vooral de
rechtszoekenden dergelijke situaties
nog dulden? Je suis ‘gesjareld’?
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Waar zijn de BV’s als je ze nodig hebt?
Na zinvolle initiatieven als de ‘Klimaatzaak’ en de herwaardering van de
‘Burgerdienst’ kunnen ze zich misschien
scharen achter een betere en vlottere
justitie. Ik kan me niet van de indruk
ontdoen dat Kris Peeters eerstdaags
met een concreet voorstel op de
proppen zal komen. Kibbelkabinet
noemen ze dat.
Misschien moeten we zelf eens een
duidelijk signaal geven en laat het niet
draaien om de waarde van het ‘pro
deo’punt.
Als wij advocaten als dienstverleners
aan de bak willen blijven komen, dan
moeten we gaan inzien dat onze
business afhangt van ondernemers.
Laat ons naar de toekomst kijken, het
kan en moet beter.
Veel leesplezier.
Joris Roesems

Ereleden 2014-2015
Bertrand Asscherickx, Bruno Blanpain, Edgar Boydens, Harry Cailliau,
Peter Callens, Jean-Yves Cerckel, André De Becker, Theo De Beir,
Auguste De Ridder, Lievin De Wulf, Philippe Declercq, Joan Dubaere,
Huguette Geinger, Geert Glas, August Gooris, Joost Hendrix, Frank Judo,
Dirk Lambrecht, Pieter Londers, Eline Meesseman, Luc Panis, Stefaan Raes,
Jozef Slootmans, Georg Szabo, Alex Tallon, Karel Van Alsenoy, Leo Van den hole,
Frank Van der Schueren, Hugo Van Eecke, Hans Van Ham, Kathleen Vercraeye,
Peter Verhaeghe.
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Welke relatie hebben
recht en kunst?

Magistraat Pim Vanwalleghem nam
de feesteditie van het tijdschrift Pro
Memorie door dat integraal gewijd is
aan de relatie tussen recht en kunst.
Een boeiende discipline zo blijkt.
Voor zijn 15-jarig bestaan bracht het
tijdschrift Pro Memorie-bijdragen
tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, een feestnummer uit, met
als titel ‘Rechtsgeschiedenis verbeeld’.
In tegenstelling tot het vorige feestnummer in 2009 dat aspecten van de
geschiedenis van de advocatuur in de
Nederlanden beschreef, is de huidige
uitgave niet de vrucht van een colloquium maar vond de samenstelling
plaats op basis van door rechtshistorici
ingezonden bijdragen, na een voorafgaande oproep daartoe op internet.
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Het onderwerp was de rechtsiconografie
en rechtsiconologie, onderwerpen die
waarschijnlijk niet bij iedereen onmiddellijk een belletje doen rinkelen. Maar met
de rechtszaak rond het plagiaat van de
kunstenaar Tuymans in het achterhoofd
wordt het snel duidelijker waar het bij de
rechtsiconologie om gaat. Deze discipline
bestudeert de relatie tussen recht en
kunst, en dit in beide richtingen: het recht
heeft vaak een invloed op het beeld,
maar het beeld ook op het recht. Ze kan
daarbij gebruik maken van de resultaten
van de rechtsiconografie die als kunstwetenschap zorgt voor een beschrijving en
analyse van wat de toeschouwer ziet. Elk
voorwerp, elke handeling, elk symbool
die in het recht (in de breedste betekenis van het woord) voorkomen kan het
voorwerp uitmaken van een dergelijke
analyse. De redactie selecteerde vijftien
bijdragen met verschillende onderwerpen. Eerder voorspelbaar in onderwerp
- maar daarom niet minder interessant
- is het artikel over de uitbeelding van
het recht en de jurist op de postzegel.
Verrassen doen de keuzes voor onderwerpen als het doodskleed van een
terdoodveroordeelde in Groningen of
de decoraties van het stadhuis van de
boekenstad Deventer. Vele bijdragen
nemen een portret als vertrekpunt, zoals
de bijdrage over de Gentse advocaat en
latere magistraat Hubert Parez, waarin
de auteur een antwoord probeert te
vinden op de vraag waarom er maar
liefst drie schilderijen bestaan - twee

portretten hangen zelfs in het Gentse
museum voor Schone Kunsten! - van
deze middelmatige en niet bepaald
ijverige jurist. Parez werkte zowel in de
Franse als in de Hollandse periode als
magistraat, alvorens door de Belgische
staat op pensioen gesteld te worden.
De aanleiding tot een bijdrage kan
ook een karikatuur van een persoon
zijn, hetgeen mooi geïllustreerd wordt
door het artikel over de Nederlandse
canonist Hubertus van Groessen. Hij
publiceerde niet - zoals de meeste van
zijn collega’s uit de eerste helft van de
twintigste eeuw - in het Latijn, maar
bijna uitsluitend in het Nederlands
waardoor hij er in slaagde om het kerkelijk recht op een heldere en nuchtere
wijze voor een breed publiek uiteen te
zetten. De karikatuur stelt de pater met
groezelige kapucijnerbaard voor, terwijl
hij grijnzend voor zich uit staart, zittend
op een stoel samengesteld uit de
boeken waarmee hij zijn naam vestigde.
In de bijdrage over het schilderij ‘De
goede rechters’ (1891) van James Ensor,
is de spot met een beroepsgroep het
onderwerp. De licht anarchistische en
zelfs ‘zwanzistische’ schilder richtte zijn
pijlen graag op het gerechtelijk apparaat,
hierin sterk beïnvloed door een aantal
Engelse kunstschilders. Satire was het
middel om de logheid van het gerechtelijk apparaat aan te klagen en de
geringe graad van rechtszekerheid voor
de burger aan de kaak te stellen. De
auteur gaat na wat de oorzaak is van
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deze vaak cynische voorstelling van de
magistratuur door Ensor. Of persoonlijke
negatieve ervaringen aan de basis liggen
of eerder de sociale bewogenheid en
verontwaardiging naar aanleiding van
de beruchte zaak Coucke-Goethals
uit 1860, waarbij de Vlaamse daders in
Charleroi veroordeeld werden wegens
feiten van moord maar daarbij geen
eerlijk proces zouden gekregen hebben,
omdat de rechter geen Nederlands
kende.
Wat er ook van zij, het schilderij
mocht uiteindelijk niet tentoongesteld
worden op beslissing van kunstcriticus
en advocaat Octave Maus, met wie
Ensor in 1883 de avant-gardebeweging
les XX opgericht had. Maus vreesde
dat een schandaal zijn goede contacten met het establishment, en vooral
met de Brusselse balie zou ondergraven. En hiermee belanden we bij wat
voor de regelmatige bezoeker van
het Brusselse gerechtsgebouw (het
‘Justitiepaleis’) ongetwijfeld de meest
interessante en waarschijnlijk ook de
grondigste studie van het tijdschrift
is. Het betreft het artikel over de
evolutie in de tijd van het logo van het
tijdschrift ‘Journal des Tribunaux’ (J.T.)
dat als een numen mixtum kan bestempeld worden, of anders gezegd,
een gemengde godheid, waarbij twee
godheden niet zozeer verward worden, maar wel samensmelten, in casu
Themis, godin van orde en recht (of
de daar dichtbij aanleunende Justitia bij
de Romeinen) met als symbool o.a. de
weegschaal en Athene, godin van de
wijsheid (Minerva bij de Romeinen)
met als symbolen de lans, de hoplietenhelm en de uil. Versmelting die op
die wijze ook de innige band tussen
Larcier, de uitgeverij van de J.T. en

het gerechtsgebouw uitdrukte. Het
justitiepaleis werd in 1880 voorzien
van een grote Minerva-buste die,
nu weliswaar verscholen tussen de
stellingen, boven het attiek van het
gebouw troont. Ook op de imposante
deuren van het paleis werden Minerva-afbeeldingen aangebracht. Bij de
opening liet procureur-generaal Faider
(1883) weinig aan de verbeelding over:
“Ce buste de Minerve, semble rattacher
notre temple à celui que la Grèce, à
l’époque de sa plus grande splendeur,
éleva à Minerve-Athenée, à la déesse de
la sagesse, des arts et de la paix.”
Ook voor Edmond Picard, kunstminnaar en advocaat-oprichter van de
J.T., maar ook van l’Art Moderne en
les XX was het duidelijk : niet alleen
het recht zou via zijn tijdschrift dichter
bij de mensen gebracht worden, de
jurist moest zich verdiepen in het recht
én de kunst en moest zich tegelijk inzetten om deze allebei te verspreiden.
Voor Picard en zijn cultureel aangelegde confraters draaide het om volksverheffing. Deze bijdrage helpt ook te
begrijpen waarom het verzet van de
(twee) Brusselse balies tegen iedere
verhuis uit het justitiepaleis of iedere
niet-gerechtelijke bestemming van het
gebouw zo hevig kan zijn.
De verscheidenheid van onderwerpen
in ‘Rechtsgeschiedenis verbeeld’ bewijst
opnieuw de rijkdom van het recht en
zijn beoefenaars.Waar in de Duitstalige
landen al sinds de tweede helft van
de twintigste eeuw aandacht ontstond voor rechtsiconografie, was de
interesse in het Nederlands taalgebied
tot voor kort eerder occasioneel,
bijvoorbeeld. bij een herdenking of
een verjaardag. Pro Memorie plant

daar verandering in te brengen, door
in de volgende afleveringen van het
tijdschrift steeds een rechtsiconologische studie op te nemen. In België
draagt de Vlaamse Juristenvereniging
(V.J.V.) met de regelmatige organisatie
van de activiteit ‘Jurist(en)cultuur’ alvast
haar steentje bij. Zo werd in 2012 nog
het beeld van de jurist in de populaire
speelfilm besproken.
Laten we hopen dat deze boeiende en
verzorgde uitgave een aansporing kan
vormen voor nog meer aandacht en
interactie tussen rechtsgeschiedenis en
cultuurwetenschappen.
Pim Vanwalleghem*
De auteur is magistraat bij het
parket-generaal van het hof van beroep
te Brussel.
*

Hij schrijft die bijdrage uiteraard enkel in eigen naam.

Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden,
16.2 (2014), Uitgever Verloren, ISBN
978-90-8704-479-4, 179 p.
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Advocatus ‘detachadus’
et/aut ad Interim:

Quo vadis?
Op 27 september 2010 keurde de
Nederlandse Orde van de Balie
te Brussel (‘NOAB’) het protocolakkoord met het Instituut voor
Bedrijfsjuristen (‘IBJ’) goed (het
‘Protocolakkoord’). Dit Protocolakkoord bestond er hoofdzakelijk in
de samenwerking tussen de bedrijfsjurist en de in een onderneming
gedetacheerde advocaat te laten
verlopen in een duidelijk kader, zulks
in overeenstemming met de vigerende deontologie die op elkeen van
toepassing is.
De ‘overwegingen’ van het Protocolakkoord maken gewag van het feit dat
(i) ondernemingen vaak beroep doen
op advocaten om tijdelijk juridisch
advies en ‘andere juridische ondersteuning’ te verlenen (‘detachering’ of
‘secondment’ genoemd), (ii) de doelstellingen van zo’n detachering divers
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en uiteenlopend zijn, (iii) de vorm
van die detachering erg verscheiden
is (o.m. qua duurtijd, taakomschrijving, ervaring, enz.), en (iv) zowel de
bedrijfsjurist als de gedetacheerde
advocaat onderworpen zijn aan een
eigen deontologische code, en dat
voor elk van hen bijzondere regelen
en verplichtingen gelden inzake de
vertrouwelijkheid en het beroepsgeheim.

Vooreerst lezen we in het Protocolakkoord dat tijdens de duurtijd van
de detachering de gedetacheerde
advocaat geheel en uitsluitend onderworpen blijft aan zijn beroepsregelen en deontologie alsook aan zijn
tuchtregime. Tevens dient de gedetacheerde advocaat zijn opdracht in alle
onafhankelijkheid en buiten elke vorm
van band van ondergeschiktheid uit te
voeren.

Deze doelstellingen mogen dan
wel tegemoet willen komen aan de
(hedendaagse) noden van de ondernemingen, de eigenlijke invulling en
organisatie van deze ‘recentere’ vorm
van advocatuur blijkt in de praktijk
voor onzekerheden en/of onduidelijkheden te zorgen wanneer de toets
met de deontologische plichtenleer
van de advocaat in kwestie wordt
gemaakt.

Het Protocolakkoord bevat verder
een lijst met aandachtspunten voor
de detachteringsovereenkomst, waaronder (i) de vergoedingsregeling, (ii)
regeling inzake toezicht detacherend
kantoor, (iii) bepalingen inzake deontologie en vertrouwelijkheid en (iv)
regeling inzake aanwerving door de
onderneming. Er wordt verder niets
vermeld over het gevolg of de invulling die aan deze aandachtspunten

moet worden gegeven, zodat enkel
de opsomming als zodanig overblijft,
zonder meer. Het Protocolakkoord
heeft ook een gemeenschappelijke
commissie balie van Brussel – Instituut
in het leven geroepen, dewelke ‘de
externe communicatie over dit Protocolakkoord en de uitvoering ervan zo
goed mogelijk wil coördineren’.
Behoudens vergissing is deze externe communicatie en/of coördinatie
over resp. van de uitvoering van
het Protocolakkoord de auteur van
deze bijdrage* enigszins ontgaan. De
bedoeling ervan was nochtans nobel,
de hedendaagse detacheringspraktijk
oogt evenwel chaotischer.
Nemen we het voorbeeld van de
zogenaamde legal interim kantoren
die de connectie maken tussen de
kandidaat-gedetacheerde advocaat

ad interim en de naar een togainterimaris zoekende onderneming in
kwestie. Deze legal interim kantoren
verzorgen (vaak) de (eerste) screening van de kandidaat-gedetacheerde
advocaten, maken de detacheringsovereenkomst op en blijven gedurende de gehele duur van de detachering
tussen de gedetacheerde advocaat en
de onderneming genesteld. Op die
manier ontstaat een tripartite-overeenkomst: tussen de gedetacheerde
advocaat en het legal interim kantoor
enerzijds en tussen datzelfde legal interim kantoor en de onderneming in
kwestie anderzijds. De gedetacheerde
advocaat maakt zijn factuur na prestatie van diensten over aan het legal
interim kanoor, die op haar beurt de
onderneming factureert (waarbij het
percentage van de commissies, die
deze legal interim kantoren bovenop
de prestaties van de gedetacheerde

advocaat aan de onderneming aanrekenen, tot een van de beter bewaarde geheimen van de balie resp. het
bedrijfsleven behoort).
Hoewel detacheringen heden ten dage
vaak via deze legal interim kantoren
verlopen, wordt over hun rol als
zodanig in het Protocolakkoord met
geen woord gerept. Nochtans nopen
sommige werkwijzen, eigen aan (of
beter gevraagd door) deze legal
interim kantoren, tot een zekere invraagstelling van de in acht te nemen
conformiteit met de deontologische
plichtenleer van de gedetacheerde
advocaat. Twee voorbeelden in dat
verband.
Vooreerst: de gedetacheerde advocaat
wordt soms gevraagd om zijn prestaties voor een onderneming nauwgezet
te beschrijven bij het verzenden van
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zijn maandelijkse factuur (“staat van
erelonen en kosten” dateert – zo
vernam de auteur van deze bijdrage*
onlangs – “inmiddels van een andere
tijd”). Op zich niets nieuws onder de
zon. Maar quid wanneer hij zijn factuur
met beschrijving en opgave van prestaties vervolgens dient te bezorgen
aan zijn legal interim kantoor? Schendt
de gedetacheerde advocaat op die
manier niet enigszins de in acht te nemen geheimhouding bij zijn beroepsuitoefening?
Quid wanneer meerdere advocatenkantoren hun eigen stagiairs/medewerkers detacheren in ondernemingen, al dan niet voor een langere tijd,
met behulp van deze legal interim
kantoren?
Het Protocolakkoord maakt enkel
gewag van rechtstreekse detacheringen, i.e. van advocatenkantoor naar
onderneming. Hoewel zo’n detachering de ontwikkeling en ervaring van
de gedetacheerde stagiair of medewerker in kwestie namelijk enkel
maar ten goede kan komen, vraagt
de auteur van deze bijdrage* zich
andermaal af hoe zo’n advocatenkantoor de geheimhouding en onafhankelijkheid van haar stagiairs en/of
medewerkers, en bij uitbreiding van

haar hele kantoor, kan blijven garanderen wanneer zij systematisch dient
samen te werken met diezelfde legal
interim kantoren?
Een tweede voorbeeld in dat verband: wil diezelfde gedetacheerde
advocaat na afloop van zijn ad interim
detachering zijn diensten in andere
domeinen/projecten voor diezelfde
onderneming aanbieden, dan zal hij
eerst een niet-concurrentieperiode
moeten uitzitten van ongeveer 12
maanden. Dergelijke niet-concurrentiebedingen figureren ‘standaard’ in
de basisovereenkomsten met de legal
interim kantoren.
Is dat dan de invulling van het laatste
aandachtspunt in de Bijlage 1 van
het Protocolakkoord houdende de
regeling inzake aanwerving door de
onderneming? Strookt deze werkwijze wel met de deontologische
onafhankelijkheid van de advocaat
en met zijn in acht te nemen geheimhouding bij zijn dagdagelijkse
beroepsuitoefening? De bedoeling
van zo’n niet-concurrentiebeding
lijkt niet meteen op maat van de
gedetacheerde advocaat noch van
de onderneming in kwestie te zijn
opgelegd. Hoe moet dit dan precies
worden geïnterpreteerd?

De auteur van deze bijdrage* moet u
het antwoord schuldig blijven.
Dient het Protocolakkoord niet
verder te worden ingevuld, wil de
beroepsorde toch nog een minimum
aan toezicht kunnen houden op
de beroepspraktijk van haar leden?
Was het Protocolakkoord überhaupt
nodig om de hedendaagse praktijken
en methoden toe te laten? Welke
evolutie dienen we in dit verband verder te verwachten? Zullen deze legal
interim kantoren binnenkort de enige
overblijvende ‘opdrachtgevers’ zijn
waarlangs de ondernemingsadvocaten
verplicht dienen te passeren, al was
het maar omdat ze geen weg meer
op kunnen door overlappingen van
niet-concurrentiebedingen?
De auteur van deze bijdrage* dient u
andermaal het antwoord schuldig te
blijven in deze. De auteur van deze
bijdrage* kijkt alvast reikhalzend uit
naar de externe communicatie over
respectievelijk naar de verdere coördinatie van de uitvoering van het Protocolakkoord die de gemeenschappelijke
commissie balie van Brussel – Instituut
zal verzorgen, vandaag zo’n vier en een
half jaar na haar installatie.
*

De auteur is gekend bij de redactie

1. http://privaat.advocaat.be/Documenten/Brussel/protocol%20IBJ%20balie%20Brussel%2027%20september%2020104.pdf;
http://www.ibj.be/Upload/main/Documenten/protocolibjbalies_secondments_NL_executioncopy_ondertekend.pdf
	Terzijde: de auteur van deze bijdrage* nam recentelijk ook kennis van een nieuw samenwerkingsakkoord dat het IBJ had gesloten met een nieuw advocatenkantoor dat onze balie intussen rijk is, waarbij deze laatste als ‘geprivilegieerde partner 2015-2016’ de opleidingen en permanente vormingen
van de leden van het IBJ op intense wijze gaat verzorgen
(zie http://www.lawsquare.be/ibj-ije-partnership/; http://www.ibj.be/nl/IBJ/het-ibj-netwerkt/samenwerkingjuridischeberoepen/advocaten).
	Of en hoe zulke samenwerkingsakkoorden dan moeten rijmen met het eerdere Protocolakkoord, is de auteur van deze bijdrage* niet meteen duidelijk.
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1
Recyclagemiddagen
maart – april

Naar jaarlijkse gewoonte biedt het
Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie
te Brussel (VPG) een reeks interessante recyclagemiddagen (permanente
vorming) aan, die plaatshebben op
dinsdag of vrijdag van 12u tot +/- 14u
in het auditorium van de FOD Justitie,
Waterloolaan 115, 1000 Brussel.
Er worden bij aankomst een drankje
en broodjes voorzien.
De kostprijs voor een individuele
recyclage bedraagt:
• 15 EUR voor stagiairs-leden*;
• 25 EUR voor leden;
• 40 EUR voor niet-leden.
*
Ingeschreven op de lijst van stagiairs op
3 september 2012 of later. Die datum kan
zo nodig vervroegd worden met de termijn
waarop de stagiair zijn inschrijving heeft laten
schorsen.

Voor elk van deze recyclages werden
2 juridische punten toegekend.
Inschrijvingen dienen te gebeuren via
de online module op onze website
www.vlaamspleitgenootschap.be.
Daarnaast bieden wij een abonnementsformule aan, die voor alle recyclagemiddagen 250 EUR voor leden en 400 EUR
voor niet-leden kost.

Een abonnement voor leden kan ten
slotte ook gebruikt worden door
stagiairs-leden.
Abonnementen kunnen besteld worden
via de online module op onze website
www.vlaamspleitgenootschap.be.
Het aanwezigheidsattest in het kader van
de permanente vorming wordt enkel
meegegeven in geval van aanwezigheid
en op naam van de aanwezige persoon.

De lidgelden van het VPG zijn
de volgende:
• 30 EUR voor stagiairs*;
• 60 EUR voor advocaten met tot
15 jaar balie-ervaring**;
• 70 EUR voor advocaten met meer dan
15 jaar balie-ervaring***;
• 60 EUR voor niet-advocaten
jonger dan 35 jaar;
• 70 EUR voor niet-advocaten vanaf 35
jaar;
• 85 EUR voor ereleden.

Programma maart en april:
Ingeschreven op de lijst van stagiairs
sinds 3 september 2012 of later.
**
Advocaat sinds 1 september 2000 of later.
***
Advocaat sinds 31 augustus 2000 of vroeger.
*

Recyclage 11:
Dinsdag 31 maart 2015
‘Bemiddeling’
Mr. Charlotte De Muynck en
mr. Theo De Beir
Recyclage 12:
Dinsdag 28 april 2015
‘Class actions’
Mr. Rubben Lindemans en
mr. Stan Brijs

Indien de advocaat of de advocaat-stagiair
zijn inschrijving op het tableau dan wel op
de lijst van stagiairs heeft laten schorsen, dan
worden voormelde datums dienovereenkomstig vervroegd.

U kan uw lidgeld betalen via de
online module op onze website
www.vlaamspleitgenootschap.be.
Meer informatie vindt
u eveneens op onze
website.

Het abonnement kan door meerdere personen van eenzelfde categorie
binnen eenzelfde advocatenkantoor
worden gebruikt. Een abonnement
voor niet-leden kan uiteraard eveneens
worden gebruikt door leden.
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Geneviève Borremans

Klop, Klop. Wie is daar?

De Belgische mededingingsautoriteit.
Het Grondwettelijk Hof bevestigt de
wettigheid van de beroepsprocedure
tegen onderzoeksmaatregelen van
de Belgische Mededingingsautoriteit
onder de nieuwe Belgische Mededingingswet (arrest nr. 179/2014 dd. 10
december 2014).
De Belgische Mededingingsautoriteit
(BMA) beschikt over vergaande
bevoegdheden bij het onderzoeken van mogelijke inbreuken op het
mededingingsrecht. In het kader van
een onderzoek kan het auditoraat, het
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orgaan binnen de BMA belast met de
onderzoeksprocedure, alle inlichtingen verzamelen. Hiertoe kan het een
huiszoeking verrichten in de lokalen
van een onderneming waarbij het
verklaringen kan afnemen en kopieën kan nemen van documenten. Een
dergelijke huiszoeking wordt ook wel
een dawn raid genoemd. Er zijn echter
grenzen aan de bevoegdheden van het
auditoraat. Zo mag het geen geprivilegieerde of privédocumenten kopiëren
noch documenten die vallen buiten de
reikwijdte van zijn onderzoek.

In België is het lang onduidelijk geweest of en op welk ogenblik in de
onderzoeksprocedure ondernemingen beroep konden aantekenen tegen
het aanwenden in een onderzoek van
documenten en gegevens verzameld
door het auditoraat in het kader
van een dawn raid. Vroegere versies
van de Belgische mededingingswet
voorzagen niet uitdrukkelijk in een
afzonderlijk beroep tegen beslissingen
van de BMA tot het kopiëren van
documenten en gegevens tijdens een
dawn raid.

Brandpunt

In 2013 oordeelde het Hof van
Beroep te Brussel echter dat ondernemingen over een dergelijk beroepsrecht zouden moeten beschikken.
Deze tekortkoming werd rechtgezet
bij de herziening van de Belgische
Mededingingswett in 2013. De wet
van 3 april 2013 voegde een afzonderlijke beroepsprocedure in onder
artikel IV.79, §1, lid 2 van het Wetboek
van economisch Recht. De nieuwe
beroepsprocedure staat echter pas
open na de mededeling van de grieven
door het auditoraat aan de betrokken
onderneming of natuurlijke persoon
en enkel voor zover de betwiste gegevens daadwerkelijk zijn gebruikt voor
het staven van de grieven.
De Ordre des Barreaux francophones
et germanophone en het Instituut voor
Bedrijfsjuristen vochten de wettigheid
van de nieuwe beroepsprocedure aan
voor het Grondwettelijk Hof. Huns
inziens moeten ondernemingen onmiddellijk beroep kunnen aantekenen
om zich te verzetten tegen het gebruik
van documenten en gegevens verzameld tijdens een dawn raid, zonder de
mededeling van de grieven te hoeven
afwachten. Bij arrest van 10 december
2014 verwierp het Grondwettelijk
Hof echter hun beroepen en bevestigde het de wettigheid van de nieuwe
beroepsprocedure.
De verzoekers verwezen in de eerste
plaats naar het verschil in behandeling
tussen ondernemingen onderworpen
aan een strafrechtelijke onderzoeksprocedure en zij onderworpen aan
een administratieve onderzoeksprocedure onder het mededingingsrecht.
In een strafprocedure beschikken
ondernemingen immers wel over een

onmiddellijk beroep. Het Grondwettelijk Hof achtte het verschil in behandeling echter gerechtvaardigd gelet
op de verschillende aard van beide
procedures.
Daarenboven verwierp het Grondwettelijk Hof het argument van een
schending van het recht op een eerlijk
proces gewaarborgd bij artikel 6 EVRM.
Onder de nieuwe Belgische Mededingingswet heeft het Mededingingscollege, het beslissingscollege van de BMA,
slechts toegang tot de gegevens die
hebben gediend om de mededeling
van de grieven te staven. Elk ander
bewijsmateriaal verzameld in het
kader van het onderzoek maakt geen
deel uit van het dossier dat door het
auditoraat wordt overgemaakt aan het
Mededingingscollege. Indien de betwiste gegevens niet hebben gediend om
de grieven te staven, zullen zij dan ook
geen deel uitmaken van het proceduredossier en bijgevolg niet toegankelijk
zijn voor het Mededingingscollege.
Aangezien in voorkomend geval de
betwiste gegevens de beslissing ten
gronde niet kunnen beïnvloeden, kunnen zij volgens het Grondwettelijk Hof
ook geen nadeel berokkenen aan de
betrokken onderneming of natuurlijke
persoon.
Het arrest van het Grondwettelijk Hof
kan worden bijgetreden wat betreft
de gegevens waarover het Mededingingscollege beschikt op het ogenblik
van haar beslissing. Een punt van kritiek
blijft echter dat de auditeurs die belast
zijn met het onderzoek en de ambtenaren betrokken in het onderzoek
potentieel toegang kunnen krijgen tot
geprivilegieerde of privégegevens of
gegevens die vallen buiten de reikwijdte

van het onderzoek, ook al worden
deze niet gebruikt voor het staven van
de mededeling.
Met het arrest van het Grondwettelijk
Hof komt er een einde aan een langdurige discussie die het voorwerp is
geweest van verschillende procedures
voor het Brusselse Hof van Beroep.
Een punt van bezorgdheid blijft echter
dat het arrest toelaat dat het auditoraat en het onderzoeksteam van de
BMA kan beschikken over gegevens
verzameld tijdens een dawn raid die
mogelijks buiten de reikwijdte vallen,
geprivilegieerd of privé zijn.

Geneviève Borremans*
De auteur is advocaat bij Simmons &
Simmons LLP

*

Deze bijdrage is geschreven in persoonlijke naam

en bindt enkel de auteur
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Cultuur agenda

Un ballo in maschera - Verdi
Woensdag 20 mei, 20uur, Koninklijke Muntschouwburg, Muntplein, 1000 Brussel
een mengeling waardoor de critici het
nogal eens ‘Shakespeareaans’ plegen te
noemen.

‘È scherzo od è follia?’ – Een grap of
pure waanzin?
Het VPG neemt u opnieuw mee naar
de Munt, voor ‘Un Ballo in maschera’
dat geboekstaafd staat als een van
Verdi’s meesterwerken. Het unieke
aan dit pareltje is dat de grootmeester
van de Italiaanse opera verschillende
stilistische elementen laat versmelten.
Waardoor ‘Un Ballo in maschera’ nu
eens aanleunt bij de opéra comique,
dan weer bij de Italiaanse dramatische
stijl. Tegelijk floreren op het podium
de krachtigste personages die Verdi
wellicht ooit creëerde...
Het verhaal:
‘Un ballo in maschera’ (Een gemaskerd
bal) is een opera in drie bedrijven op een
Italiaans libretto van Antonio Somma. De
première vond plaats in het Teatro Apollo
in Rome op 17 februari 1859.
De oorspronkelijke historische context – de moord op de Zweedse
koning Gustaaf III in 1792 tijdens een
gemaskerd bal – moest Verdi onder
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druk van de censuur verplaatsen naar
het Boston van de 17de eeuw. Maar dit
maakte er zijn menselijke en politieke
boodschap niet zwakker op. Regisseur
Alex Ollé en zijn compagnie ‘La Fura
dels Baus’, die we in De Munt aan het
werk zullen zien, situeren het verhaal
in de nabije toekomst. In een sfeer van
Orwells ‘1984’, waar de macht totalitair is en de maatschappij stoelt op
hypocrisie, dragen alle personages hun
masker de hele voorstelling lang.
Al in 1833 had de Fransman Eugène
Scribe het toneelstuk ‘Gustave III’ over
deze aanslag geschreven. Scribe behield
de oorspronkelijke namen van sommige van de betrokkenen, maar andere
elementen zoals de romance, de waarzegster en de voorspelling zijn vondsten
van de auteur. Op dit toneelstuk zal
Verdi zijn operaverhaal baseren.
Ondanks het tragische einde heeft ‘Un
ballo in maschera’ vele briljante momenten en de nodige ironie die met
een komedie geassocieerd worden –

Giuseppe Fortunino
Francesco Verdi
Met een palmares van maar liefst
26 stuks geldt Giuseppe Fortunino
Francesco Verdi (Le Roncole, 10 oktober 1813 – Milaan, 27 januari 1901)
als een van de grootste componisten
van Italiaanse opera’s. Toch prijkt in zijn
geboortedorp nog steeds het beeld
met onderschrift: ‘Ik ben en blijf altijd
een boer uit Le Roncole’.
Verdi overlijdt in 1901 in Milaan aan
een beroer te. Tijdens zijn begrafenis
zongen tienduizenden mensen in de
straten het Slavenkoor ‘Va, Piensiero’.
Hoewel Verdi de operacomponist bij
uitstek is, heeft hij ook tal van religieuze werken gecomponeerd, zoals
het Requiem (1874) en de Quattro
Pezzi Sacri.

Praktisch:
De opvoering van 20 mei start
om 20u. en heeft plaats in de
Grote Zaal van De Munt.
Duur van de voorstelling:
+/- 2u50’ (1 pauze inbegrepen).
Inleidingen: een half uur vóór de
aanvang van de voorstelling door
Serge Algoet (in het Nederlands)
en door Delphine Berryer (in
het Frans).
Het VPG heeft tickets beschikbaar in categorie 5.

echo’s van het paleis

Beslommeringen van een advocaat:
het paleis
Het kon niet anders of uw dienaar
moest het ook eens van het hart: het
Paleis is niet meer wat het was. En
recent probeert men ons ook te verhinderen om op tijd te zijn voor onze
afspraken/zittingen.
Ondanks een aangeboren liefde voor
Italiaanse design en hypermoderne gebouwen, heeft het Brussels Justitiepaleis
een bijzonder plaatsje in mijn ziel. Niet
dat ik er zo vaak kom, ik behoor eerder
tot de categorie advocaten die men
soms al wel eens aanduidt als ‘geen echte advocaat’, maar ik heb er echt plezier
in om mijn toga aan te trekken en in
het Paleis mijn weg te vinden naar één
of andere verdoken zaal. Het Paleis met
alle hoekjes en kantjes, met haar rimpeltjes, met haar gangen die soms naar
niets leiden, soms naar het lang gezochte lokaal, met het gouden licht dat soms
afdwaalt naar de grote middenzaal, met
alle discrete en soms helemaal niet
discrete symboliek, heeft een bijzonder
aura. Deel van ons erfgoed, gebouwd
met als doel de rechtsbedeling, autoritair en mysterieus, ontzettend complex
ingedeeld, but I like it!
Het doet dan ook pijn als ik zie op
welke manier het behandeld of – beter
gezegd – genegeerd wordt. Het staat al
in stellingen sinds ik aan de balie ben, en
ik kan u garanderen dat ik al een tijdje
meega. Niet zo lang geleden kwamen
er dranghekken bij: ontzettend lelijke
dingen, in een eerste fase om ons te
beschermen tegen het afbrokkelen van
het Paleis, recent eerder om het Paleis
te beschermen tegen afbrokkelaars of

ander tuig. Dat laatste is ook de reden
voor het nieuwe onthaal op de trappen:
ik beklaag de personen die daar elke
dag in weer en wind moeten staan,
maar het komt uiteraard niet ‘sympathiek’ over, zo een klein leger militairen
– cum semiautomatisch geweer – en
hun collega’s van de politie. Ik voel mij
er alvast niet direct veiliger bij, of warm
verwelkomd.
En uiteindelijk komen we dus tot de
topic van deze tekst: de scanstraat die
we opgelegd kregen. Als ongeregelde
bezoeker van het Paleis, had ik hier en
daar al iets gehoord over veiligheidsmaatregelen bij risicoprocessen, en ik
was die eerste bewuste vrijdag niet
aanwezig, maar toen ik de week erna
het Paleis binnen wou gaan en trots
mijn nieuwe advocatenkaart toonde
aan de vriendelijke politieagent van
dienst, werd ik zonder enige vertraging
en in twee talen verwezen naar een
kleine deur waar een lange rij personen
stond aan te schuiven. Ik probeerde nog
te piepen dat ik advocaat/avocat was,
maar het mocht niet baten.
Aanschuiven. Lang aanschuiven. Lang
aanschuiven in de koude tocht. GREAT!
Toen ik eindelijk begreep dat ik door
een veiligheidsscanner moest, schoot
ik onmiddellijk in ‘flight-mode’, a.k.a.
het efficiënte gedrag van een ervaren
vliegtuigpassagier: laarzen openritsen,
mobiele telefoons en laptop uit de tas,
jas en vestje uit, sleutels apart leggen,
ik was bijna op zoek naar een plastiek
zakje voor mijn vloeistoffen. Daarna
uitkijken naar de rij waar de mensen

aanschuiven die zich ook het meest efficiënt gedragen in een dergelijke situatie.
Het doet me denken aan het leermoment van één van de ‘most sexiest men
alive’ George Clooney in ‘Up in the Air’
Goede film overigens.
Maar toen mijn ogen zochten naar
de beste rij, werd het al vlug duidelijk dat er geen keuze was: er is maar
één rij omdat er maar één scanner
is, er is geen lopende band zoals op
de luchthaven, geen degelijke bakken
om je spullen in kwijt te raken, de
ganse installatie ziet er gammel uit en
nogal vies en de politieagenten die de
scanner bemannen, hebben – bij gebrek
aan ervaring, zeker niet uit ongenoegen
– niet de efficiëntie van het luchthavenpersoneel. Gevolg: gesukkel en gevloek;
en nog: te laat.
Maar ondertussen is er door de vlugge
en effectieve tussenkomst van de twee
bevoegde Stafhouders soelaas gekomen. Laat een nieuwe advocatenkaart
maken op het secretariaat van de orde
… en er is geen aanschuiven meer.
Advocaten met dergelijke kaart kunnen
nu gewoon via de grote deur vrij het
Paleis binnen.
Nu nog hopen dat er ook zo een
tussenkomst zal komen voor het ganse
Paleis: dan zijn we van de dranghekken,
stellingen, vieze doeken, vallend plaaster
en ander bouwmateriaal af en kunnen
we in volle glorie genieten van het
Paleis!
Getekend: R.E.D.
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Sophie Bogaert en Coralie Bourgeois

Woord van de JABkes
Beste Stagiairs,
Bij het schrijven van deze editie viel
het ons op dat de helft van het bewogen gerechtelijk jaar 2014-2015
al achter de rug is.

één van onze afterworks, samen naar
een culturele uitstap doen of tegen
elkaar racen tijdens een kar ting horen daar zeker ook bij.

Een hele reeks geslaagde activiteiten
werden al georganiseerd, gaande van
afterworks in het centrum, naar Yoga
in de prestigieuze Aspria over een
chocoladetasting, tot infoavonden
over financiële thema’s. Zo ook onlangs nog de infoavond op 5 februari
jl. over de nieuwe stageverplichtingen
die we in samenwerking met de
NOAB organiseerden.

Naast onze gekende activiteiten,
werken we ook aan een project in
samenwerking met de magistratuur en
wensen we de banden tussen de verschillende buitenlandse verenigingen
voor advocaten-stagiairs te versterken.
Nieuwe projecten vragen om bijkomende werkkrachten. Graag roepen
we langs deze weg iedereen op die
zijn schouders wenst te zetten onder
één van onze projecten en/of die wil
meehelpen bij het organiseren van
onze activiteiten. Wie meer info wenst
kan steeds mailen naar info@jabkes.be.

Wij waren verheugd die avond niet
minder dan 60 medestagiairs te mogen
verwelkomen in de vestiaire van de
advocaten. Met een hapje en een
drankje verduidelijkten mevrouw de
Stafhouder, meester De Vuyst van
de stageschool en mevrouw Annick
Nuyts hun visie over de inhoud en
het doel van de stage en de stageverplichtingen. We leerden onder
andere dat de nieuwe stageverplichtingen, met name de rouwhulde, de
algemene vergadering van de Orde
en de openingsrede in het leven
geroepen werden om de banden
tussen de advocaten te versterken
en het balieleven te stimuleren.
Maar beperkt dat balieleven zich dan
enkel tot die drie verplichtingen of is
er meer? Samen het glas heffen op
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Sophie Bogaert
Voorzitter Jong Advocaten Brussel –
Kring der Stagiairs

Last but not least willen we er jullie
aan herinneren dat de Ver tegenwoordiger van de stagiairs jullie
met raad en daad bijstaat over
vragen of onzekerheden in verband
met de stage. Wat velen echter niet
weten is dat zij ook aanwezig is op
de stagecommissies waar zij opmerkingen kan formuleren over het
verbeteren van de stage, nieuwe
projecten kan voorstellen, maar ook
stagiairs in hun individuele dossiers
kan bijstaan.
Blijf voor het overige op de hoogte
van de komende activiteiten via
onze website en Facebook!
Met confraternele groeten,

Coralie Bourgeois
Vertegenwoordiger van de Stagiairs

