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Geachte confrater,

Er zijn mij veel zaken opgevallen dit jaar. 
Veel dingen die ik heb geleerd tijdens mijn 
periode als voorzitter van het Vlaams Pleit-
genootschap. Ik had er graag twee uitgepikt.

Het eerste wat mij is opgevallen en oprecht 
tegen de borst heeft gestoten, was de 
beslissing van de Algemene Vergadering 
van de OVB om artikel 53 van de Codex 
Deontologie voor Advocaten te wijzigen. 
Hierbij werden tweede- en derdejaars ad-
vocaat-stagiairs verplicht om 20 permanente 
vormingspunten te verzamelen.
Ik wil hier geen uitspraak doen over de 
inhoud van deze beslissing (hoewel daar 
zeker heel wat over te zeggen valt), maar 
wel over de manier waarop deze wijziging 
werd doorgevoerd. Zonder enige twijfel 
werd hierbij de geijkte procedure binnen de 
Algemene Vergadering van de OVB gevolgd. 
Toch ben ik er bijna zeker van dat deze 
wijziging voor het overgrote deel van de 
advocaten(-stagiairs) als een donderslag bij 
heldere hemel kwam. Iets wat op meerdere 
vlakken problematisch is. 

Jongeren en de OVB
Ten eerste kan niet ontkend worden dat er 
in de AV van de OVB bitter weinig ‘jonge’ 

(Jonge) vrijwilligers: een uitstervend ras?

vertegenwoordiging is. Daarbij in acht ne-
mend dat ik mezelf als een ‘jonge’ confrater 
beschouw. Hoewel het niet abnormaal is 
dat meer ervaren confraters oververtegen-
woordigd zijn in de organen die ons beroep 
besturen, dient er toch een minimum aan in-
put van beginnende advocaten mee te wor-
den genomen bij de uiteindelijke beslissingen. 
Deze AV dient dan ook representatiever te 
worden voor de beroepsgroep voor wie ze 
beslissingen neemt.

Minstens moet de informatiedoorstroming 
naar Jonge Balies, stagiairsverantwoordelijken 
en dergelijke op consistentere en gestruc-
tureerdere wijze plaatsvinden. Het kan 
voldoende lijken om te verwijzen naar de 
nieuwsbrief van Orde Express, maar dat is 
het niet. De verbazing van de talloze stagiairs 
(en andere advocaten) dat zij plots 20 pun-
ten moesten verzamelen toont aan dat hier 
een probleem is. 

Tekenend voor deze problematiek was de 
brainstorming die werd georganiseerd in het 
kader van minister Geens’ analyse over de 
toekomst van de advocatuur. Hierbij werden 
alle Stafhouders en voorzitters van de Jonge 
Balies uitgenodigd om hun opmerkingen 
over dit onderwerp naar voren te brengen. 
Onder impuls van Kortrijk en Gent (ere 
wie ere toekomt) hebben de voorzitters 
samengezeten om het rapport uitvoerig te 
bestuderen en met gezamenlijke standpun-
ten hun visie uiteen te zetten. Spijtig genoeg 
werden wij stiefmoederlijk behandeld en als 
kinderen bij mekaar gezet. De grote mensen 
(in casu de Stafhouders) vergaderden apart 
in verschillende werkgroepen. Een kleine 
blamage vanwege de OVB of de experten 
als u het mij vraagt.

Vrijwilligers in de advocatuur 
Want u mag niet vergeten dat al deze voor-

Woord van de Voorzitter

zitters, eveneens advocaten, hun kostbare 
beroepstijd hadden opgeofferd om daar 
aanwezig te zijn. Wat mij naadloos bij mijn 
volgende onderwerp brengt: vrijwilligers en 
de moeite om deze te blijven vinden. Het 
VPG draait bijna volledig op vrijwilligers (met 
Marleen gelukkig als dankbare uitzondering). 
Zoals veel verenigingen. En hoewel het mij 
steeds verbaast dat er toch nog zoveel advo-
caten, buiten hun meer dan voltijdse job, zich 
willen inzetten voor onze vereniging, lijkt het 
steeds moeilijker om geëngageerde (jonge) 
advocaten te vinden. Wat ervoor zorgt dat 
verenigingen die zich inzetten voor jonge 
advocaten (zoals het VPG, de JABkes en alle 
Jonge Balies te lande) minder gestructureerd 
zijn en minder slagkracht krijgen. Waardoor 
zij nog moeilijker de belangen van jonge 
advocaten kunnen verdedigen. En de cirkel 
rond is.  Ik hoop in ieder geval dat men even 
stilstaat bij deze kwalijke evoluties en dat 
men actief werkt aan het omkeren ervan.

Dankwoord
Dan rest er mij enkel nog het uitvoerig be-
danken van iedereen die heeft meegeholpen 
aan dit prachtige voorzittersjaar. Mijn voltallig 
bestuur, onze medewerkster Marleen, de 
Stafhouder, de Vice-Stafhouder, iedereen van 
de NOAB die ons heeft ondersteund, onze 
vrienden van de JABkes, Karin van All About 
Content, mijn lieve partner, al mijn (ex-)kan-
toorgenoten en iedereen die ik hier alsnog 
ben vergeten. 

En ik wens tenslotte het allerbeste toe aan 
mijn opvolger, Mr. Emmanuel Verraes en alle 
voorzitters die na hem komen.

Oprecht confraterneel,

Tim Treunen
Voorzitter 2017-2018

Tim Treunen
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Waarschijnlijk hebt u al wel eens ge-
hoord over zijn beroemde toespraak 
tegen de rebel Catilina of over zijn ge-
welddadige dood in 43 voor Christus. 
Zijn handen en hoofd werden afge-
hakt om ze tentoon te stellen op het 
sprekerspodium in het midden van het 
Romeinse forum, waar hij tijdens zijn 
carrière zoveel zaken had gepleit. Dit 
lugubere levenseinde had Cicero niet 
te danken aan zijn werkzaamheden als 
advocaat, gelukkig maar. Hij was ook 
politiek zeer actief; een erg riskante 
onderneming in het oude Rome. 
Cicero dankt zijn huidige bekendheid 
aan het feit dat er ontzettend veel tek-

sten, boeken en persoonlijke brieven 
van zijn hand bewaard zijn gebleven. 
Zijn werk biedt ons een unieke kijk op 
hoe het leven van een gevierd advo-
caat er tweeduizend jaar geleden uitzag. 

De Romeinen maakten van oudsher 
een onderscheid tussen fas en ius. Het 
fas was van goddelijke oorsprong en 
regelde de verhoudingen tussen de 
goden en de mensen. Werd er gezon-
digd tegen het fas (‘nefas’) dan kwam 
de staat tussen en werd de verdachte 
publiek vervolgd. Het ius regelde de 
verhoudingen tussen Romeinse burgers 
onderling. Bij misdrijven tegen het ius 

(‘iniuria’) werd de goddelijke orde in 
de samenleving niet verstoord en ver-
volgde de staat niet. Er was dus geen 
openbaar ministerie zoals wij dat nu 
kennen. In het overgrote deel van de 
gevallen werd de vervolging overge-
laten aan de benadeelde of aan een 
derde partij. Als geen enkele particu-
lier de rol van aanklager opnam, ging 
de verdachte vrijuit. In Cicero’s tijd was 
de rechtbank zeer vaak het toneel van 
een politiek steekspel. Men vervolgde 
concurrenten om hen uit te schakelen: 
wanneer een verdachte een ver-
oordeling in de lucht voelde hangen, 
ging hij vaak in ‘vrijwillige’ ballingschap. 

Sinds het begin van dit gerechtelijk jaar is de hoofdingang van het justitiepaleis afgesloten en moet het publiek de linker 
zij-ingang nemen. Bezoekers, tolken, rechters, parketmagistraten, advocaten, ze passeren allemaal langs Marcus Tullius 
Cicero. Een van de twee standbeelden die de trap aan de zij-ingang flankeren stelt immers Cicero voor. Hij staat daar 
niet zomaar; Cicero was naast politicus ook advocaat en redenaar. 

QUOUSQUE 
TANDEM
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Ook financiële overwegingen konden 
meespelen: de aanklager mocht zich in 
sommige gevallen de gelden, goederen 
en titels van de veroordeelde toe-ei-
genen. De corruptie tierde welig.

Processen vonden plaats op het 
forum en altijd in open lucht. De 
advocaten pleitten hun zaken onder 
een brandende zon, of in weer en 
wind. Romeinse advocaten waren niet 
noodzakelijk rechtsgeleerden. In zijn 
werk over de redenaarskunst,
‘De oratore’, kaartte Cicero het gebrek 
aan kennis van het recht van de 
meeste advocaten aan. Het gesproken 
woord was zeer belangrijk in de recht-
bank en de advocaten beheersten dan 
ook vooral de redenaarskunst. Som-
mige klinkende namen zoals Crassus 
en Caesar traden in het begin van hun 
carrière af en toe op als advocaat om 
er politiek krediet mee op te bouwen. 
Daarna vertrouwden ze op militaire 
successen om hoger op de politieke 
ladder te kunnen klimmen. Cicero was 
geen vechtersbaas en maakte van de 
advocatuur echt zijn beroep om roem 
en politiek aanzien te verwerven. 

De advocaat mocht door zijn cliënt 
niet in geld vergoed worden. Dit loste 
men op door de raadsman op te ne-
men in het testament of van politieke 
steun of andere gunsten te voorzien. 
Een van Cicero’s rijkste cliënten vond 
de schenking van een villa in Cam-
panië een passend teken van zijn 
dankbaarheid. 

Ophefmakende pleidooien
Cicero’s eerste pleidooi was meteen 
een klepper van formaat: ene Sextus 
Roscius werd aangeklaagd door een 
gunsteling van de dictator Sulla. De 
tenlastelegging was vadermoord. 

IN DE KIJKER

Niemand durfde het aan om Sextus 
Roscius te verdedigen omdat niemand 
Sulla voor het hoofd wilde stoten. 
Cicero slaagde er op meesterlijke 
wijze in om Sulla zelf buiten de zaak te 
houden en tegelijkertijd toch de vele 
misbruiken die onder Sulla’s regime 
bestonden aan te klagen. Het complot 
tegen Sextus Roscius werd door de 
jonge Cicero blootgelegd en zijn cliënt 
werd vrijgesproken.

In één klap was Cicero’s naam 
gemaakt en zijn carrière gelanceerd. 
Misschien wel om zich aan de aan-
dacht van Sulla te onttrekken, verliet 
hij Rome gedurende enkele jaren en 
schoolde zich bij in het buitenland. Bij 
zijn terugkomst timmerde hij rustig 

verder aan zijn politieke loopbaan 
en vervulde verschillende openbare 
functies. Als quaestor moest hij in Sicilië 
de graantoevoer controleren, wat hij 
consciëntieus en met respect voor de 
plaatselijke bevolking deed. Hij werd 
gevraagd om op te treden als aankla-
ger van Verres, de nieuwe gouverneur 
van Sicilië die het land en de bevolking 
kaalgeplukt had. Tegen alle verwachtin-
gen in won hij het pleit van zijn rivaal 
Hortensius, die nochtans een gevestigde 
waarde in de advocatuur was.

Politieke carrière
In het jaar 63 voor Christus werd 
Cicero consul. Dit was een hele pres-
tatie voor een ‘homo novus’, een consul 
van wie de voorvaderen nooit consul 
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waren geweest. Tijdens zijn consu-
laat verijdelde hij een vermeend 
complot tegen de Republiek, geleid 
door Catilina. Hij besliste enkele 
volgelingen van Catilina ter dood te 
brengen zonder proces. Cicero werd 
hiervoor achteraf zelf vervolgd door 
zijn aartsvijand Clodius en ging in 
ballingschap. 

Na zijn terugkeer in Rome werkte hij 
verder als advocaat en was hij getui-
ge van de moord op Caesar. Cicero 
was een groot voorstander van de 
Republiek, die op het einde van zijn 
leven echter in elkaar begon te stuiken. 
Hij moest partij kiezen tussen Caesar 

en Pompeius en later tussen Marcus 
Antonius en Octavianus (die later de 
eerste keizer Augustus werd). 

Hij werd uiteindelijk gedood op bevel 
van Marcus Antonius. Antonius’ vrouw 
zou naalden in Cicero’s tong hebben 
geprikt, als wraak voor alle redevoe-
ringen die Cicero tegen Antonius had 
uitgesproken. Cicero werd 63 jaar 
oud en leidde een bewogen leven in 
een van de woeligste periodes uit de 
Romeinse geschiedenis.

Vele geschiedkundigen vinden Cicero 
verwaand en pompeus. Hij bewie-
rookte zichzelf inderdaad graag in zijn 

Meer weten over Cicero?

geschriften en in zijn brieven. Over 
zijn eigen jaar als consul had hij alleen 
maar lof. Hij kon eindeloos zeuren 
en zichzelf beklagen. Maar we zien 
Cicero in zijn brieven ook als mens 
van vlees en bloed, die zaken won en 
verloor, die naar de normen van die 
tijd erg grappig en gewiekst uit de 
hoek kon komen, die twijfelde over 
zijn politieke allianties en zeer veel 
verdriet had om de voortijdige dood 
van zijn dochter Tullia.

Hoelang nog?
Cicero’s meest bekende zin komt uit 
de redevoering tegen zijn rivaal Catilina: 
‘Quousque tandem abutere, Catilina, 

Elizabeth Rawson, Cicero: a Portrait 
Londen, Allen Lane, 1975
Academica Elizabeth Rawson schreef hét wetenschappelijk referentiewerk 
over Cicero. De auteur put uit de grote schat aan overgeleverde geschriften 
van en over Cicero in dit allesomvattende werk.

Anthony Everitt, Cicero: a Turbulent Life 
Londen, Murray, 2001
Anthony Everitt evoceert Cicero’s leven en carrière in meer verhalende stijl. 
Dit boek leest als een trein.

Randall Lesaffer, Politicus en pleiter. Cicero in turbulent Rome
Leuven, Davidsfonds, 2003
In dit Nederlandstalige werk geeft professor Randall Lesaffer een vlot relaas 
over de politieke verhoudingen tijdens Cicero’s leven. Hij wijdt ook een hoofd-
stuk aan het recht en de rechtspraak en aan de belangrijkste pleidooien van de 
grote redenaar. Een interessant boek waarin we door Cicero’s ogen de laatste 
stuiptrekkingen van de Romeinse Republiek beleven.



patientia nostra?’; ‘Hoelang nog, Catilina, 
zal u ons geduld op de proef stellen?’ 
Of simpelweg ‘Quousque tandem?’; 
‘hoelang nog?’.

Enkele keren oefenen voor de spiegel, 
en u kan deze twee woorden gebrui-
ken in uw pleidooien om de rechter 
en de tegenstrever te imponeren. Het 
zijn twee woorden die tweeduizend 
jaar later nog steeds bruikbaar zijn, en 
toegepast kunnen worden op bijna 
alle facetten van justitie. 

Het einde van de werkzaamheden 
aan de hoofdingang van het justitie-
paleis was voorzien voor april. De 
werken hebben (uiteraard) vertra-
ging opgelopen waardoor de paleis-
gangers Cicero’s rust nog even zullen 
blijven verstoren. ‘Quousque tandem?’ 
vraagt hij zich af (en wij met hem). 
Maar stiekem geniet hij wel van alle 
aandacht.

Cecile Kenis
Advocaat

P/7

Op vrijdag 23 november 2018 organiseert het Vlaams 
Pleitgenootschap de openingsconferentie ter gelegenheid 
van het 128ste werkingsjaar.

De officiële uitnodiging met meer info volgt binnen kort, 
maar noteer deze datum alvast met stip in uw agenda 
zodat u de feestelijke openingsactiviteiten zeker niet mist!

‘Work hard, dance harder’

Wij hopen u massaal te mogen begroeten!

Plechtige Openingszitting 
en Galadiner

Save the date
23 november 2018
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VERSLAG

Op vrijdag 18 mei 2018 mocht het 
Vlaams Pleitgenootschap maar liefst 
165 confraters verwelkomen in het ING 
Auditorium voor zijn jaarlijkse studiedag. 
Het hete hangijzer dit jaar betrof het 
nieuwe Wetboek Vennootschappen en 
Verenigingen (WVV).  Het toekomstig 
vennootschapsrecht zal fundamenteel 
verschillen van het momenteel geldende 
vennootschapsrecht. Vereenvoudiging, 
flexibilisering en aanpassing aan de 
Europese evoluties en tendensen zijn de 
belangrijkste krachtlijnen.

Prof. Dr. Marieke Wyckaert (Eubelius), zelf 
lid van het kernteam van vier professoren 
dat het inhoudelijk werk voor de nieuwe 
wet coördineerde, zorgde als modera-
tor voor een vlotte overgang tussen de 
verschillende sprekers.

Prof. Dr. Philippe Ernst (Ernst Advoca-
ten) mocht de spits afbijten en nam ons 
mee op een reis doorheen het nieuwe 
vennootschapslandschap met een be-
spreking van de verschillende vennoot-
schapsvormen.

Vervolgens gaf Prof. Dr. Kristof Maresceau 
(Laga) een toelichting over hoe het be-
sturen van vennootschappen en vereni-
gingen eruit zal zien na de hervorming, 

de verschillende bestuursmodellen, de 
belangenconflictenregeling en de bestuur-
dersaansprakelijkheid.

Hierop aansluitend besprak Prof. Dr. Die-
derik Bruloot (UGent) de krachtlijnen van 
het nieuwe BV-recht, met name voor wat 
betreft de basisprincipes, de oprichting, de 
effecten, de schuldeiserbescherming en 
het overgangsrecht.

Vervolgens verduidelijkte Mr. Christophe 
Piette (K Law) ons de impact van de 
nieuwe wet op herstructureringen en 
vereffeningen.

Na de lunchpauze gaf Prof. Dr. Alain 
François (Eubelius) een uiteenzetting over 
de erkende vennootschappen, waar hij de 
ondernemingen uit de sociale economie, 
typologieën de lege lata, typologieën de 
lege ferenda, aandachtspunten t.a.v. de 
voorgestelde vernieuwingen, de Commu-
nity Interest Company en de (Public) Be-
nefit Corporation en de andere erkende 
vennootschappen aan bod liet komen. 

Als laatste spreker nam Prof. Dr. Robbie 
Tas (Intui) de geschillenregeling voor zijn 
rekening, waar hij sprak over het toepas-
singsgebied van de geschillenregeling, de 
rol van de partijen in de procedure en 

andere wijzigingen van technische aard, 
de betere afstemming op het regime 
van de vrijwillige overname en de prijs-
bepaling – waarderingsproblematiek.

Ten slotte werd een panelgesprek gehou-
den over de belangrijkste conclusies van 
de studiedag. 

Ondertussen werd het wetsontwerp op 
25 mei 2018 in tweede lezing goedge-
keurd door de ministerraad. De vol-
gende stappen zijn de voorlegging aan, 
de bespreking door en de stemming in 
het federaal parlement. De hoorzittin-
gen zouden nog zijn gepland vóór het 
zomerreces en de regering mikt op een 
finale goedkeuring door het parlement 
in de herfst van 2018. De impact hiervan 
op de datum van inwerkingtreding en 
het overgangsrecht zou dan ook bin-
nenkort duidelijk moeten worden. Prof. 
Dr. Alain François gaf aan dat de inwer-
kingtreding wellicht begin volgend jaar te 
verwachten is.

De deelnemers aan de studiedag krijgen 
een ingebonden boek uitgegeven door 
Wolters Kluwer met de bijdragen van de 
sprekers.

Dieter Vanoutrive

     Verslag studiedag 

Het nieuwe Wetboek 
Vennootschappen en 
Verenigingen (WVV)
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AIJA Annual Congress
28/08/2018 – 01/09/2018

Jonge advocaten vanuit de hele 
wereld komen samen in Brussel

De Association Internationale des 
Jeunes Avocats (afgekort AIJA), de 
enige wereldwijde organisatie voor 
advocaten en in-house juristen tot 
45 jaar, houdt haar 56e Annual Con-
gress van 28 augustus tot en met 
1 september 2018 in Brussel 
(http://brussels.aija.org). 

Wat gebeurt er in Brussel? 
Het Annual Congress vormt het 
orgel punt van elk werkingsjaar van 

Zomerprogramma & Culturele activiteiten
 

AIJA met meer dan 600 deelnemers. 
Dit congres heeft een ruim aca-
demisch programma en biedt een 
platform om op een effectieve en 
vriendschappelijke manier een interna-
tionaal netwerk uit te bouwen. 

Hoe kan ik deelnemen? 
We nodigen u van harte uit om ons 
congres bij te wonen. Er is nog een 
andere mogelijkheid om deze interna-
tionale bijeenkomst mee te beleven: 
u kan enkele gasten thuis uitnodigen 
voor het Home Hospitality Dinner op 
30 augustus 2018. Dit traditioneel on-
derdeel van elk AIJA-congres smeedt 
steeds weer nieuwe internationale 
banden. 

Woont u in Brussel en wenst ook u 
een fijne ervaring rijker te worden, 
neem dan contact op met de event 
manager van AIJA, Fanny Senez, via het 
e-mailadres fanny.senez@aija.org.

We kijken ernaar uit u talrijk te mogen 
verwelkomen!

Voor het Organising Committee
Grégoire Ryelandt en Marie Brasseur

Cultuur

Zondag 09/09/2018 om 15u
Bezoek tenstoonstelling
 ‘Amy Winehouse, een familieportret’

Het VPG neemt u mee op een geleid 
bezoek aan het Joods museum van 
België waar de tentoonstelling ‘Amy 
Winehouse, een familieportret’ ons 
vertelt over het ontstaan van een 
icoon uit de popcultuur, vanaf haar 
voor vaderen die uit Wit-Rusland 
kwamen tot haar succes in de Londense 
scene en later wereldwijd. 

Binnenkort meer info op de website 
www.vlaamspleitgenootschap.be. 

Buitengewone Algemene Vergadering
 

Vrijdag 22/06/2018 om 17u, Justitiepaleis, zaal Braffort

De leden van het Vlaams Pleitgenootschap werden reeds per e-mail 
uitgenodigd voor de buitengewone Algemene Vergadering en de 
aansluitende slotreceptie van de voorzitter.

§
1

© Mark Okoh/Camera Press
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De vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek of de zogeheten ‘groene vordering’ betreft een essenti-
eel document uit het strafdossier. Het is een belangrijke garantie voor de verdediging, temeer omdat het ertoe strekt 
de regelmatige aanstelling van de onderzoeksrechter te verzekeren. Het is overigens deze vordering tot gerechtelijk 
onderzoek die uiteindelijk ook de strafvordering instelt.

Tijd om kleur 
te bekennen 

in een grijze zone

In de praktijk gebruikt de parketmagis-
traat vaak een groen formulier, waar-
op dan wordt aangegeven voor welke 
feiten er een gerechtelijk onderzoek 
wordt gevorderd. Het betreft louter 
een modelformulier, want in principe 
kan elk document waaruit de wil van 
het openbaar ministerie blijkt om de 
onderzoeksrechter te vatten volstaan, 

zonder dat sacramentele bewoordin-
gen vereist zijn. De vordering kan zelfs 
mondeling worden medegedeeld, op 
voorwaarde dat dit dan later in een 
geschrift met dag- en handtekening 
officieel wordt bevestigd. Uiteraard 
dient dit geschrift dan wel te volgen 
binnen een korte termijn na de eer-
dere mondelinge vordering.

Tot voor kort viel uit de rechtspraak 
van het Hof van Cassatie af te leiden 
dat, gelet op het schriftelijk karakter 
van het gerechtelijk onderzoek, de 
dagtekening en naamtekening door 
een magistraat van het openbaar 
ministerie, onder welke vorm ook, 
substantiële vormvereisten zijn. Met 
andere woorden, voor de verdediging 

De groene vordering

DOSSIER
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was het steeds van groot belang om 
deze groene vordering aandachtig te 
bestuderen: enerzijds of ze zich über-
haupt wel in het strafdossier bevond, 
anderzijds of ze wel de handtekening 
bevatte van de bevoegde parket-
magistraat. 

Bij gebreke aan een (geldig onder-
tekende) groene vordering, geldt er 
immers een zeer zware sanctie: de 
nietigheid van het gehele gerechtelijk 
onderzoek. Van alle procedurefouten 
is dit dan ook één van de zwaarste: 
de nietigheid leidt niet alleen tot de 
invrijheidstelling van de eigen cliënt, 
maar ook tot de invrijheidstelling van 
alle andere gedetineerden die zich in 
voorlopige hechtenis bevinden in het 
kader van hetzelfde gerechtelijk on-
derzoek. Zonder (geldig onderteken-
de) groene vordering kan de geldige 
saisine van de onderzoeksrechter 
immers niet worden nagegaan, zodat 
deze laatste ook niet de bevoegdheid 
had om een aanhoudingsbevel af te 
leveren.

De huidige rechtspraak
Ondertussen is de situatie echter gro-
tendeels veranderd. In het algemeen 
worden de gevolgen van procedure-
fouten immers meer en meer aan 
banden gelegd, teneinde zo te vermij-
den dat zij nog een plotse invrijheid-
stelling tot gevolg zouden hebben. Zo 
moet ondertussen zelfs een aanhou-
dingsbevel niet meer ondertekend zijn 
door de onderzoeksrechter… 

Het ontbreken van de handtekening 
en zegel van de onderzoeksrechter 
leidt althans niet meer tot een invrij-
heidstelling. Daar waar de verdediging 
vroeger in dergelijke gevallen van 

vergetelheid nog moord en brand zou 
schreeuwen en de aangehoudene on-
getwijfeld onmiddellijk in vrijheid zou 
worden gesteld, worden deze proce-
durefouten nu als het ware toegedekt 
met de mantel der liefde. 

Wat de groene vordering betreft, blijft 
weliswaar het principe gelden dat, bij 
gebreke aan een (geldig onderteken-
de) vordering, dient te worden beslo-
ten tot de nietigheid van het gehele 
gerechtelijk onderzoek, hetgeen dus 
ook nog zal leiden tot een onmiddellij-
ke invrijheidstelling. Echter, in de prak-
tijk aanvaardt de rechtspraak meer en 
meer dat het bewijs van het bestaan 
van een dergelijke (geldig onderte-
kende) groene vordering kan worden 
aangetoond met alle middelen. 

Een recent cassatiearrest dd. 
18/10/2016 beschreef deze gang 
van zaken zeer treffend. Er werd een 
nieuwe inverdenkinggestelde aange-
houden in het kader van een bestaand 
gerechtelijk onderzoek. Bij de inzage 
van het strafdossier kon diens raads-
man echter geen groene vordering in 
het strafdossier terugvinden, noch kon 
uit enig ander kantschrift de geldige 
saisine van de onderzoeksrechter 
worden afgeleid. 

Wel stond de vordering gerechtelijk 
onderzoek vermeld op de inventa-
ris van de stukken van de onderkaft 
‘procedure’, welke door de griffier als 
juist werd bevonden en ondertekend. 

Dit deed dus enigszins vermoeden dat 
de groene vordering er misschien ooit 
zou hebben ingezeten, doch daar-
van kon het bewijs klaarblijkelijk niet 
worden geleverd bij gebreke aan een 
digitale kopie. 

Toen dit procedureprobleem door 
de verdediging werd opgeworpen 
ter zitting van de raadkamer, besliste 
het openbaar ministerie om alsnog 
een niet-ondertekende kopie van de 
originele vordering tot gerechtelijk 
onderzoek neer te leggen als stuk. 

De vraag die uiteindelijk diende te 
worden voorgelegd aan het Hof 
van Cassatie was of een dergelijke 
niet-gehandtekende kopie wel kan 
volstaan, zeker aangezien het originele 
document spoorloos was. Het Hof 
van Cassatie beslechtte uiteindelijk 
het geschil en bevestigde dat een 
vordering tot gerechtelijk onderzoek, 
wanneer zij ontbreekt, met behulp 
van alle middelen van het recht kan 
worden bewezen. 

Zodoende kan het volstaan om uit 
de samenlezing van alle feitelijke ele-
menten af te leiden of er al dan niet 
een geldige groene vordering zou 
zijn geweest. Het Hof van Cassatie 
volgde zo de Kamer van Inbeschul-
digingstelling in haar redenering dat 
naast de voorgelegde niet-onder-
tekende kopie en de voorhanden 
zijnde inventaris, ook bijvoorbeeld 
rekening mag worden gehouden met 

Voor de verdediging was het van het grootste belang 
om de groene vordering aandachtig te bestuderen



dient te worden gemaakt met de rech-
ten van verdediging. 

De wetgever dient zich uitdrukkelijk te 
behoeden voor willekeur en ervoor te 

zorgen dat het openbaar ministerie geen 
absolute vrijgeleide krijgt wanneer het 
gaat om dermate belangrijke en ingrij-
pende beslissingen welke aan de basis 
liggen van een gerechtelijk onderzoek en 
derhalve tot vrijheidsberoving kunnen 
leiden. Voorlopige hechtenis is en dient 
immers te allen tijde de uitzondering op 
de regel te blijven.

Kristof Lauwens*

Advocaat 

*De weergegeven meningen binden enkel 
de auteur
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het vakje “richting” op de voorkaft 
van het strafdossier. 

Dit is een volstrekt nieuw element en 
zou wel eens grote gevolgen kunnen 
hebben voor de toekomst. Het gaat 
om een vakje op de voorkaft van het 
strafdossier, dat normaal de ‘bestem-
ming’ van het dossier uiteenzet. In de 
praktijk staat er vaak een afkorting 
zoals “GO” (gerechtelijk onderzoek) op 
vermeld, al dan niet gevolgd door een 
datum en een handtekening of paraaf. 

Het Hof komt zo terug op haar eer-
dere rechtspraak, waarbij geoordeeld 
werd dat de naamstempel van een 
substituut op de inleidende vordering 
zonder diens handtekening onvol-
doende is om die magistraat aan te 
wijzen als auteur van de vordering.

Tot voor kort diende het openbaar 
ministerie dus nog de nodige voor-
zichtigheid aan de dag te leggen bij 
het opstellen van de groene vor-
dering, doch dit lijkt nu enigszins te 
worden getemperd. 

Meer nog, deze nieuwe ontwikke-
lingen zullen er onvermijdelijk toe 
leiden dat vanaf nu zelfs de voorkaft 

van elk strafdossier moet worden 
gecontroleerd door de verdediging. 
Op deze manier kan in zekere zin 
elke toekomstige procedurefout 
worden ondervangen. 

Door eenvoudigweg in een vakje (met 
paraaf) op de voorkaft te voorzien en 
op voorhand de vordering gerechtelijk 
onderzoek op te nemen in de inven-
taris, kan men zich indekken tegen 
toekomstige procedurefouten…

Wat met de rechten van 
verdediging?
Men kan zich de vraag stellen of 
een dergelijke werkwijze nog wel 
verzoenbaar is met de rechten van 
verdediging. De handtekening onder 
de groene vordering bood immers 
een belangrijke waarborg tegen 
willekeur in hoofde van het openbaar 
ministerie. De geldige adiëring van de 
onderzoeksrechter kunnen nagaan, 
is een essentiële voorwaarde om de 
totstandkoming van een gerechtelijk 
onderzoek te duiden en om te zien 
of bepaalde onderzoeksdaden al dan 
niet mochten worden gesteld. 
Wanneer nu zelfs een paraaf op de 
voorkaft van het strafdossier kan vol-
staan, dreigt deze controle helemaal 
te verdwijnen. 

Als strafpleiter begrijp ik in zekere 
zin deze evolutie naar een juridische 
wereld waarin procedurefouten niet 
zonder meer kunnen leiden tot een 
invrijheidstelling. Anderzijds meen ik 
dat er steeds een belangrijke afweging 

Procedurefouten lijken te worden toegedekt
 met de mantel der liefde

Het vakje ‘richting’ op de voorkant van een strafdossier
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“Deze opportuniteit mochten wij niet 
missen als kersvers kantoor in het Brus-
selse advocatenlandschap. Sinds jaar en 
dag zijn we met meerdere kantoorge-
noten lid van het VPG en aanwezig op 
diverse activiteiten. We waren daarom 
ook enthousiast om ‘Supporter van het 
VPG’ te worden en een financiële bij-
drage te leveren. Alles voor het goede 
doel! Hopelijk melden zich ook nog 
andere supporters.” Confrater Benoit 
Simpelaere glimlacht. 

“Fusing law and innovation” 
Op onze vraag waarvoor FLINN staat, 
verwijst hij naar de website www.flinn.law, 
die de waarden van het kantoor uit-
draagt.  “Momenteel enkel in het Engels, 
alleen om naast het Belgisch ook het 
internationaal karakter van het team te 
onderstrepen”, licht Mr. Simpelaere toe. 
“FLINN wil innoveren. Specifiek ver-
taalt dit zich in de ontwikkeling van legal 
tech-oplossingen, zoals onze applicatie 
voor rechtenbeheer in de muziekin-
dustrie, die momenteel in de steigers 
staat. Meer globaal concretiseren we 
dit door een meer gepersonaliseerde 
houding ten aanzien van ons cliënteel. 
Cliënten komen meer en meer voor 
de toegevoegde, intellectuele waarde 
die de advocaat biedt. Gepaard daar-
mee verlangen ze modellen en toolkits 
waarmee zij zelf aan de slag kunnen. Zo 
trakteerden we onze contacten samen 
met onze nieuwjaarswensen op een 
GDPR-toolkit .” 

Het nieuwe sponsorpakket van het Vlaams Pleitgenootschap laat sinds dit jaar toe om als ‘Supporter’ de VPG-werking 
financieel te ondersteunen. We verwelkomen FLINN als eerste kantoor dat deze formule heeft onderschreven en zetten 
het in de kijker in deze allereerste editie van ‘Het Supportersvak’.

Het supportersvak

“Onze werkomgeving is aantrekkelijk 
gemaakt door kunst en glas, en stimu-
leert de creativiteit - ander kernwoord 
bij FLINN - die ook prominent tot 
uitdrukking komt in nichesectoren zoals 
franchising, media & entertainment, IP, 
mode en gezondheidsrecht. Het mense-
lijk karakter is dan weer aanwezig binnen 
het familierecht, estate planning en het 
arbeidsrecht waar een oplossingsgerichte 
aanpak voor personen centraal staat.”

“De komst van Emmanuel Verraes 
- eindelijk eens een West-Vlaamse 
medevennoot - als auteursrecht- en 
entertainmentspecialist heeft ons zeer 
gelukkig gestemd. Ondertussen zijn we 
met achttien kantoorgenoten en we 
hebben de ambitie om nog lichtjes te 
groeien. Zo staan we nog open voor 
nieuwe vennoten in administratief 
recht, real estate, vennootschapsrecht 
en sportrecht.”

      Nieuwe wind in de zeilen 
”We hebben beslist om elk jaar onze verjaardag te vieren met de 
FLINN CUP, die dit jaar plaatsvindt op 1 en 2 september. Daar wij onze 
confraternele banden koesteren en willen aanhalen, organiseren we 
de eerste editie van een vriendschappelijke kantorencompetitie op het water, 
waarop ondertussen al een aantal kantoren hebben ingeschreven. 
Wij verwelkomen alvast Wim Dejonghe en/of zijn zonen (Allen & Overy), 
Yves Brosens (Altius), Katrien Vorlat (Monard) en Philippe Billiet (Billiet&Co). 

Alle zeilfanaten van de balie en hun supporters zijn welkom voor een 
weekendje in Oostende en kunnen bijkomende inlichtingen krijgen via 
hello@flinn.law of op het telefoonnummer 0475/368.305.”
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Beste collega-stagiairs,

In het laatste woord van de JABkes 
gaan we even in op de vraag wat ‘JAB-
kes’ betekent, en vooral wat de JABkes 
betekenen voor elkaar. Hopelijk houdt 
deze vraag u na het lezen van deze 
bijdrage niet langer uit uw slaap en kan 
u terug focussen op andere vragen 
van het recht en het leven. Leest u 
dus even met ons mee, recht door het 
leven van de advocaat-stagiair. 

Jong Advocaten Brussel
Een ietwat droger antwoord op de 
vraag wat JABkes betekent zou er in 
kunnen bestaan haar afkorting te verkla-
ren. Maar het JABkes-alfabet leg je niet 
afdoende uit door louter te verwijzen 
naar het ABC van de JABkes. 
We moeten dus kijken naar wat er in 
het JABkes-DNA zit. In het JABkes-DNA 
zit ten eerste onze spreuk vervat: 
serious fun! 

Onze DNA-streng: Serious fun!
De activiteiten die we aanbieden aan de 
stagiairs willen zich onderscheiden qua 
inhoud, zonder dat we onszelf daarbij 
al te serieus nemen. Serieus service 
brengen aan de stagiairs, zonder dat we 
een club vormen dus. De JABkes-quiz 
in het justitiepaleis was hier een mooi 
voorbeeld van. Uit alle windrichtingen 
kwamen advocaat-stagiairs samen om 
een avond fun te beleven, met toch wel 
serieuze vragen. Of wat dacht u van 
deze: “Welke Spaanse conquistador kreeg 
een plaats in de geschiedenisboeken als 
veroveraar van het eiland Cuba in 1511?”
Diego Velazquez hoeft echter niet altijd 
het gespreksonderwerp te zijn, dus 

voorzien de JABkes ook in andere acti-
viteiten zoals de paardrijdinitiatie voor 
wie van dieren houdt, salsa-initiaties 
voor wie op beschaafde wijze het beest 
in zich naar boven wil laten komen, 
boksinitiatie voor wie goed verzekerd is, 
of voor wie liever op een klein balletje 
slaat: de golfinitiatie. Laten we daarbij ze-
ker niet de cultuur activiteiten vergeten, 
omdat samen van toneel proeven en 
talloze Brusselse musea gaan bezoeken 
vanzelfsprekend onweerstaanbaar is. 

Ja, zelfs de onderwereld werd al eens 
bezocht door de JABkes tijdens een 
bezoek aan het riolenmuseum te Brus-
sel! Zowel de toch wel vrij sterke geur 
als de even sterke weetjes van de gids 
zullen ons bijblijven. 

Onze DNA-inhoud: belangen 
van de stagiair bundelen en 
bijeenhouden 
Wat ons eveneens samen houdt is het 
bundelen en behartigen van de belan-
gen van de advocaat-stagiairs. Dit doen 
we ten eerste we door hen de juiste in-
formatie te bezorgen. Op onze drukbe-
zochte FAQ-pagina kunnen de stagiairs 
hun vragen over de stage overzichtelijk 
beantwoord zien of krijgen ze onze 
contactgegevens voor de vragen die ze 
met discretie behandeld willen zien. 

In tweede instantie brengen wij infor-
matie over aan de vertegenwoordiger 
van de stagiairs die er daarna mee aan de 
slag kan gaan bij de Stagecommissie.

Ten derde vormen wij tijdens onze 
formele vergaderingen en andere 
contactmomenten het gespreksplatform 

bij uitstek om het leven van de advo-
caat-stagiair samen nog beter te maken. 
Dit jaar werd het rapport van 
25 februari 2018 over de toekomst van 
het advocatenberoep druk besproken. 
Hieruit begrepen de JABkes dat veel 
stagiairs dromen van het verder inzetten 
op digitalisering, zonder het DNA van 
de advocaat dat ons allen bindt te ont-
waarden: onafhankelijkheid, onpartijdig-
heid en rechtschapenheid. Wij begrepen 
dat een digitalisering op basis van een 
waardevolle informatisering dus een 
mogelijke definitie van de toekomst is.

Tot slot zetten de JABkes hun DNA 
voort in de m/v met talent die ons 
opvolgt. Daarom zijn de JABkes altijd 
op zoek naar bestuursleden voor het 
volgend gerechtelijk jaar ter versterking 
van de talrijke comités (sport, cultuur, 
PR, afterwork, de Nacht, enz.).

Wie weet definieer jij volgend jaar 
serious fun, samen met de JABkes! 

Woord van de JABkes

Betekenis graag!

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

Bijdragen, opmerkingen, suggesties? 

Poelaertplein@vlaamspleitgenootschap.be

Ereleden 2017-2018

Colofon

Rij achteraan: Clément Claesens (Vertegenwoordiger Stagiairs), Kasia Fransen (Bestuurslid), Lauranne Truyens (Vrijwillig medewerker), Philippe Van Gaever 
(Penningmeester), John-John Ackaert (Openingsredenaar 2017-2018), Gert-Jan Hendrix (Secretaris), Femke Sempels (Bestuurslid), Jonas Van Campenhout 
(Pro-Voorzitter), Jan-Pieter Everts (Vrijwillig medewerker), Cecile Kenis (Vrijwillig medewerker)
Vooraan: Maria-Clara Van den Bossche (Verantwoordelijke Permanente Vorming), Dieter Vanoutrive (Tweede Ondervoorzitter), Tim Treunen (Voorzitter),
Emmanuel Verraes (Eerste Ondervoorzitter) 
Niet op de foto: Peter Taffijn (Vrijwillig medewerker), Marleen Dezaeger (Administratief medewerker)

Ook dit jaar hebben wij ons met plezier ingezet voor de organisatie van talrijke activiteiten. 
Hopelijk hebt u genoten van de plechtige openingszitting en het openingsgala, de permanente 
vorming en onze culturele en bourgondische activiteiten. 

Wij danken onze leden voor hun talrijke opkomst en enthousiasme en kijken uit naar volgend jaar!
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