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DOORDENKERTJE

De vervangende 
confrater

We schrijven een doordeweekse 

ochtend ergens in januari. Onze held 

heeft zonet de laatste opmerkingen 

van de cliënt in zijn syntheseconclusie 

verwerkt. Die voegt hij nu als bijlage 

bij zijn e-mail naar de confrater in 

Antwerpen die ze daar zal neerleggen 

bij het Hof van Beroep. Op de laatste 

nuttige dag van de conclusietermijn, 

zoals dat zo vaak gaat met advocaten.

Lang geleden heeft onze held – in een 

vlaag van moderniteit – gespeeld met 

de idee om zijn conclusies voortaan 

elektronisch via “e-Deposit” neer te 

leggen. Dat plan heeft hij echter zo snel 

weer afgevoerd als het opgekomen 

was. Speciale software installeren en 

een elektronische identiteitskaartlezer in 

huis halen om een conclusie te kunnen 

neerleggen, nee dat was er te veel aan.

Dus koos hij er ook dit maal voor om 

het op de klassieke manier te doen en 

zijn conclusie door een confrater ter 

plekke te laten neerleggen in ruil voor 

een kleine vervangingsvergoeding. Wat 

-

frater ter plekke was een oude studie-

vriend die zeker de nodige nauwlet-

tendheid voor de dag zou brengen.

E-mail verzonden, tijd om zich op 

andere dossiers te concentreren.

Na een welverdiende lunch bij de Italiaan 

om de hoek, gaat onze held weer 

verder aan het werk. Eens kijken of er 

nog e-mail is binnengekomen van de 

confrater in Antwerpen. Nee, nog niets. 

Aangezien het nog maar 13u20 is en de 

zijn tussen 12u30 en 13u30, hoeft dit 

vooralsnog niet te verontrusten. De 

confrater zal zeker zijn opdracht vervul-

publiek opengaat. Binnen tien minuten 

dus. Na meer dan een uur wachten, is 

het geduld van onze held op en belt hij 

naar het kantoor van de confrater in 

Antwerpen. Of hij Meester T. kan spre-

ken. En ja, het is dringend. Wat, Meester 

“Goh, ze zijn toch al sinds vanochtend 

aan het vergaderen en het kan nog wel 

vandaag nog niet naar het justitiepaleis 

pede doorverbonden te worden!

De telefoniste pruttelt nog even tegen, 

maar verbindt onze held uiteindelijk 

dan toch door met de vergaderzaal. 

Daar krijgt hij een ijzig kalme Meester 

T. aan de lijn die hem uitlegt dat een 

stagiair van zijn kantoor de conclusie is 

gaan neerleggen en dat hij niet begrijpt 

waarom onze held zich zo druk maakt. 

En ja, hij zal de afgestempelde kopie van 

het voorblad zo dadelijk in PDF mailen.

Enigszins gerustgesteld haakt onze held in. 

En dan beginnen zijn radertjes weer te 

zal toch wel naar het Hof van Beroep 

geweest zijn en niet naar de Rechtbank 

Om zijn gemoedsrust ter wille te zijn, 

Beroep. Ah, er zijn conclusies neerge-

met meerdere verweerders in die zaak, 

dus wilt u in het dossier eens controle-

Ah, deze keer is dat blijkbaar aan de 

aandacht ontsnapt.

Onze held luistert zelfs niet meer naar 

het antwoord van de dame aan de lijn 

en stuift naar de parking. Het is 14u50. 

Als hij plankgas geeft, is hij nog net op 

tijd in Antwerpen om die conclusie te 

ondertekenen. Na een dolle rit door de 

Brusselse tunnels en over de E19, komt 

onze held om 15u51 luid claxonnerend 

op de Waalse Kaai aangestoven. Zijn 

auto laat hij ergens plompverloren 

midden op het plein staan. 

roept hij tegen het enigszins verbaasde 

naar huis te gaan.

“Meester, weet u dan niet dat een ont-

brekende handtekening geen absolute 

Om 16u05 staat onze held weer op 

de trappen van het gerechtsgebouw. 

Het eerste wat hij zal doen als hij terug 

op kantoor in Brussel aankomt, is die 

software van e-Deposit downloaden.


