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J ean-Marie Nelissen
Grade is bij het brede
publiek veel minder be-
kend dan Mischaël
Modrikamen, de flam-
boyante advocaat die de

verkoop van Fortis Bank aan BNP Pari-
bas met alle macht probeerde te verhin-
deren. Toch speelde ook Nelissen Grade,
zij het achter de schermen, een hoofdrol
in de Fortis-saga, en wel als advocaat van
de Fortis-holding en dus opponent van
Modrikamen. Het contrast tussen de
twee kan haast niet groter zijn.

Terwijl de mediagenieke Modrika-
men graag de schijnwerpers opzoekt,
treedt Nelissen Grade niet graag voor het
voetlicht. Toch gaf hij het Belgische
ondernemingslandschap mee vorm.
Meer nog, gedurende zijn ruim 40-jarige
loopbaan als advocaat speelde Nelissen
Grade daarin een heel prominente rol.

Nelissen Grade was niet alleen be-
trokken bij de totstandkoming van de fu-
sie van Kredietbank en Cera tot KBC in
1998. Hij was ook al van de partij toen de
Belgische verzekeringsmaatschappij AG
onder leiding van Maurice Lippens in
1989 geheime fusiegesprekken begon
met de Nederlandse sectorgenoot AMEV.
Die besprekingen leidden in 1990 tot het
ontstaan van Fortis, de eerste grensover-
schrijdende associatie in de financiële
sector in de Europese Unie. De daarop-
volgende 20 jaar gaf Nelissen-Grade de
bank-verzekeraar mee gestalte. Ironisch
genoeg moest de zakenadvocaat aan het
eind van zijn loopbaan uitgerekend de
ontmanteling van Fortis voor de Belgi-
sche rechtbanken verdedigen.

Nelissen Grade trad ook op als advi-
seur van Cobepa en van de investerings-
bank Lazard Frères die de Generale
Maatschappij bijstond in haar verweer
tegen de aanval van Carlos De Benedetti
in 1988. Later werd hij raadsman van de
Generale Maatschappij zelf, de holding
die jarenlang het centraal zenuwstelsel
van de Belgische economie vormde.

Nadat de overnamepoging van de Ita-
liaanse raider de Generale Maatschappij
in handen van Suez had gedreven, bege-
leidde Nelissen Grade de uitverkoop van
de Generale-dochters. De verkoop van de
Belgische cementproducent CBR aan de
Duitse sectorgenoot HeidelbergCement
in 1999, de fusie van de Generale met
Tractebel en de overname in 2005 van de
Belgische elektriciteitsproducent Elec-
trabel door Suez, … Niets van dat alles ge-
beurde zonder dat Nelissen Grade er de
hand in had.

In een meer recent verleden begeleid-
de hij de afsplitsing van Umicores koper-
activiteiten. Hij stond mee aan de doop-
vont van Cumerio en begeleidde ook de
beursgang van Nyrstar.

BEROEPSGEHEIM

Dat alles deed hij in de opperste dis-
cretie, een waarde die veel advocaten nog
steeds stevig omarmen, ook al wordt ze
door anderen onder druk van de com-
mercialisering en de toenemende media-
aandacht soms losgelaten. ‘Voor de advo-
caat is het beroepsgeheim heilig, ook als
het gaat om zaken die in de financiële
pers veel aandacht krijgen’, benadrukt hij
in een zeldzaam gesprek.

Nelissen Grade wordt door zijn con-
fraters geapprecieerd om zijn technische
kennis. ‘Het is een man die zowel in on-
derhandelingen als voor de rechtbanken
kan overtuigen met steekhoudende juri-
dische argumenten’, zegt een concurrent.
Het is een gave die hij al 28 jaar op het al-
lerhoogste niveau beoefent. Nelissen
Grade maakt sinds 1982 deel uit van het
select clubje van 20 advocaten die, pre-
cies omwille van de complexiteit, als eni-
gen burgerlijke procedures bij het Hof
van Cassatie mogen inleiden en behan-
delen.

Natuurlijk moest Nelissen Grade voor
de rechtbanken soms ook wel eens het
onderspit delven. Maar hij bleef steeds
hoffelijk, zelfs wanneer hij - zoals bij de
(tijdelijke) opschorting van de fusie van
Kredietbank en Cera - bij het aanhoren

van een nadelig vonnis soms lijkbleek
werd.

‘Achter de droge juridische analyse
gaat een man schuil met een grote, ja zelfs
vrouwelijke intuïtie’, wordt gezegd. ‘Hij
voelt andere mensen feilloos aan zonder
daar met veel woorden over te reppen.’
Een man ook met een onbetwistbaar ko-
misch talent. Ook al keek hij verbaasd op
toen zijn das bij aankomst in een Club-
Med-vakantieoord ooit prompt door een
animator in tweeën werd geknipt.

Humor dus als wapen tegen een mo-
gelijke verbittering. Want Nelissen-Gra-
de werd ook geconfronteerd met onder-
nemers die om de meest uiteenlopende
redenen over de kop gingen. De herinne-
ring aan de menselijke drama’s die daar-
mee gepaard gaan, zou hij het liefst uit
zijn herinneringen bannen. Zo werd hij
in 1979 geconfronteerd met de gevolgen
van het failliete Eurosystem Hospitalier,

een van de meest op-
hefmakende faillisse-
menten uit de Belgi-
sche geschiedenis. Eu-
rosystem Hospitalier
had in 1976, zonder in-
ternationale aanbeste-
ding en na een bezoek
van toenmalig prins Al-
bert, de opdracht in de
wacht gesleept om in
Saudi-Arabië twee zie-
kenhuizen te bouwen
voor maar liefst 900
miljoen euro. Toen het
bedrijf drie jaar later frauduleus ten on-
der ging, zadelde het niet alleen een rist
bouwpartners met verliezen op, het zorg-
de ook voor een schokgolf in het Belgi-
sche establishment.

Nelissen Grade zag ook Sabena
kopje-onder gaan, de Belgische lucht-

vaartmaatschappij waarvoor hij eerder
de onderhandelingen met Air France en
later ook met Swissair had geleid.

Zelf blijft Nelissen Grade bij dat alles
uitermate bescheiden. Hij ziet zichzelf
helemaal niet als de coarchitect van de
financiële sector in ons land. ‘Je moet de

rol van advocaten ook niet overdrijven.
De beslissingen worden genomen door
de bedrijven. Zij nemen het initiatief. Zij
beslissen of ze overgaan tot fusie of tot
verkoop. Advocaten zijn ‘maar’ adviseurs.
We helpen alleen de structuren op poten
te zetten eens een beslissing is genomen.
Vaak worden advocaten door bedrijfslei-
ders zelfs als een rem ervaren. Want als
jurist moet je altijd alles tot in de puntjes
controleren. Daarom houden juristen
ook altijd een slag om de arm. Als jurist
mag je niet handelen vanuit het loutere
buikgevoel. Bij bedrijfsleiders ligt dat an-
ders: een goede bedrijfsleider is iemand
die vooruit wil. Hij moet daarom ook
kunnen beslissen op basis van onvolledi-
ge informatie.’

Met het minimaliseren van de rol van
de zakenadvocaat, schuift Nelissen Grade
meteen ook de verantwoordelijkheid
voor de verkoop van de Belgische kroon-

juwelen van zich af. ‘De verkoop ervan is
door de globalisering onvermijdelijk. En
België is heus niet het enige land waar dat
is gebeurd. Frankrijk heeft zijn vroegere
staalreus (Usinor, red.), ook in Indiase
handen zien belanden. In het Verenigd
Koninkrijk zijn verhoudingsgewijs nog
meer ondernemingen in buitenlandse
handen verdwenen.’

Voor de zakenadvocaat is het verdwij-
nen van de kroonjuwelen een normaal
verschijnsel. ‘Ook al is het voor advoca-
ten, revisoren, fiscalisten en zakenban-
kiers altijd jammer als een beslissings-
centrum naar het buitenland verdwijnt.
Want het meest interessante werk wordt
altijd op de hoofdzetel uitbesteed. Ander-
zijds ben ik niet zo pessimistisch. De ver-
koop van een Belgisch bedrijf is soms no-
dig om te overleven of om de groei moge-
lijk te maken. Bovendien telt België nog
heel wat flinke ondernemingen die inter-
nationaal tot de top behoren of die nog
heel wat in hun mars hebben. Denk maar
aan de biotechnologie. Ik vertrouw erop
dat sommige van die spelers tot de top
zullen doorstoten, ook al is de sterfte-
graad onder hen soms hoog.’

LINKLATERS
De grensoverschrijdende consolida-

tiegolf is een beweging waar de Belgische
advocatuur zelf niet aan ontsnapte. De
Bandt, Van Hecke, Lagae & Loesch, het
kantoor dat Nelissen-Grade sinds 1978
mee hielp uitbouwen, ging in 2002 op in
het Britse Linklaters. Het kantoor groei-
de in omzet uit tot een van de grootste ad-
vocatenkantoren in België. ‘De discussie
die aan de fusie met Linklaters vooraf
ging, verliep niet gemakkelijk’, erkent
Nelissen Grade. ‘Want je geeft een deel
van je onafhankelijkheid prijs en een rist
partners hebben ons toen verlaten.’ Maar
over de beslissing in Linklaters op te gaan
heeft de topadvocaat geen moment spijt
gehad. ‘We slaagden erin een flink deel
van onze autonomie te behouden. Zo be-
slissen we zelf welke tarieven we aanre-
kenen in België, al moet ik toegeven dat
de winstcijfers per partner nu een stuk
hoger liggen dan voor de fusie. Iedereen
tevreden dus. Londen, en wij ook.’

Onder invloed van de Angelsaksische
zakenwereld zag Nelissen Grade, die pleit
in vlekkeloos Nederlands en Frans, het
Engels uitgroeien tot de voertaal op de
fusie- en overnamemarkt. ‘Zelfs wanneer
een Vlaamse kmo verkocht wordt, ver-
loopt de veilingprocedure steevast in het
Engels. We blijven tegenwoordig in het
Engels onderhandelen, ook als de koper
een ander Belgisch bedrijf is’, zegt de ad-
vocaat. ‘Dat is ook in Parijs zo.‘ Les affai-
res franco-français sont traitées en An-
glais!’, klagen onze Franse collega’s dan.’

Nelissen Grade zegt met zijn 65 jaar
niet alleen de advocatuur vaarwel. Hij zet
ook een punt achter zijn loopbaan als
hoogleraar vennootschapsrecht in Leu-
ven. Zijn afscheid is radicaal. ‘Maar ook
moedig’, fluistert een partner ons in als
we het prestigieuze Linklaters-kantoor
aan de Brusselse Brederodestraat verla-
ten. Of hij geen schrik heeft voor de ver-
veling? ‘Ach’, zucht hij. ‘Ik hoor van men-
sen dat er ook andere werelden zijn dan
de juridische. Misschien wordt het wel
eens tijd om ook die andere te ontdek-
ken.’

Voor Nelissen Grade is er niet één fel-
bevochten juridische strijd, waar hij het
liefst op terugkijkt. ‘Ik bewaar de beste
herinneringen aan de zaken waar een
compromis werd gevonden, waar niet al-
leen onze cliënt, maar ook de tegenpartij
gelukkig mee was. Op de keper be-
schouwd, geven constructieve oplossin-
gen de grootste voldoening.’

PORTRET
MICHAËL SEPHIHA
EN ELLEN CLEEREN

Jean-Marie Nelissen Grade
zet op 65 jaar een punt achter
zijn rijk gevulde professionele
carrière. Hoewel zijn naam
niet-juristen wellicht onbe-
kend in de oren klinkt, leest de
loopbaan van de zakenadvo-
caat als een moderne geschie-
denis van financieel België.

Sommige Belgische
biotechbedrijven
zullen doorstoten tot
de wereldtop, ook al is
de sterftegraad onder
hen soms hoog.

Jean-Marie Nelissen Grade: ‘Vaak worden advocaten door bedrijfsleiders als een rem ervaren. Want ze moeten altijd alles tot in de puntjes controleren.’

Discretie is
zijn handelsmerk
Zakenadvocaat JEAN-MARIE NELISSEN GRADE gaf Belgisch
ondernemingslandschap mee gestalte, maar zegt de balie nu vaarwel.

BIO
JEAN-MARIE
NELISSEN GRADE

> Geboren op 28 september 1945.
> Gehuwd, twee kinderen.
> Doctor in de rechten (KULeuven, 1967).
> Licentiaat toegepaste economie

(UCL, 1968).
> Assistent KULeuven (1969-1976).
> Hoogleraar vennootschapsrecht aan de

KULeuven (1986-2010).
> Advocaat aan de balie te Brussel

(1969-1982).
> Advocaat bij het Hof van Cassatie

(1982-2010).
> Partner in het advocatenkantoor

De Bandt, van Hecke, Lagae & Loesch
en daarna Linklaters (1978-2010).

> Stafhouder Orde van Advocaten
bij het Hof van Cassatie (2000-2002).
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Vier toprechters
op 10 november
voor rechtbank
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Eerste daling
tegenover jaar
eerder sinds 2008
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J e moet er iets voor over heb-
ben om verkozen te raken,
niet het minst wat spaargeld.
Ook al is de trend dat partij-
en hun kandidaten steeds
meer ‘sponsoren’, toch kun-

nen de persoonlijke uitgaven nog altijd
flink oplopen. Zeker wie verkozen wil
worden in de Senaat, en dus campagne
moet voeren in heel Vlaanderen, ziet de
factuur al gauw groeien. Er veel geld te-
genaan gooien, is evenwel niet altijd een
garantie op succes. Dat blijkt uit een stu-
die van het Leuvense Centrum voor Po-
liticologie, in opdracht van De Tijd.

Politieke partijen en individuele kan-
didaten hebben de wettelijke verplich-
ting aangifte te doen van hun verkie-
zingsuitgaven en de herkomst van de in-
gezette middelen aan te geven. Bart
Maddens, Gert-Jan Put en Ine Van-
langenakker van het Centrum voor Poli-
ticologie gingen al die aangiftes op de
rechtbanken inkijken om na te gaan wel-
ke partijen en welke kandidaten op
13 juni het meest hebben uitgegeven. In
totaal dienden 1.364 kandidaten hun
aangifte in, 48 kandidaten voldeden niet
aan de wettelijke verplichting.

SPAARBOEKJE
Zeker wie kandidaat is voor de Senaat,

heeft best wat spaargeld opzij liggen.
Kandidaten voor de Kamer kunnen hun
campagne beperken tot hun eigen pro-
vinciale kieskring, maar die voor de Se-
naat moeten in heel Vlaanderen stem-
men ronselen. Vandaar ook dat de top
tien van kandidaten die op 13 juni de
meeste eigen middelen hebben uitge-
trokken, allemaal kandidaten voor de Se-
naat waren.

Bovendien blijken het allemaal
CD&V’ers te zijn die in die top tien staan,
met uitzondering van Open VLD’ster
Maggie De Block. Zij staat op de tiende
plaats met een bedrag van 24.221,92 euro.
CD&V-voorzitter Wouter Beke voert de
ranglijst aan. Hij stopte zelf 45.615,44
euro in zijn campagne. Hij wordt op de
voet gevolgd door Hugo Vandenberghe,
die 44.714,14 euro van zijn bankrekening
haalde. Op nummer drie staat nog ie-

mand van CD&V. Els Schelfhout trok zelf
43.904,80 euro uit om verkozen te ra-
ken.

PARTIJSPONSORING
Een trend is wel dat partijen hun

kandidaten steeds meer sponsoren.
Gemiddeld betalen de kandidaten onge-
veer een vierde van hun uitgaven zelf,
terwijl bijna drie vierde door de partij
wordt ‘gesponsord’. De tijd dat kandida-
ten hier en daar geld gingen ronselen
om hun campagne te betalen, is zo goed

als voorbij. Voor de verkiezingen van
13 juni werden individuele campagnes
nog slechts voor 0,7 procent met giften
gefinancierd.

De duurste campagne was die van
CD&V’ster van adel Sabine de Bethune.
Haar campagne kostte 80.212,99 euro,
waarmee ze net onder het wettelijk toe-
gelaten uitgavenplafond van 80.277
euro voor de Senaat bleef. Op nummer
twee staat sp.a’er Johan Vande Lanotte.
De socialist uit Oostende kon rekenen
op 79.604,36 euro om verkozen te raken

in de Senaat. Het brons is voor Open
VLD’ster Nele Lijnen, de laatste telg van
Vivant, de politieke hobbyclub van
ondernemer Roland Duchâtelet. De fac-
tuur van haar campagne komt uit op
79.604,36 euro. Rik Daems (Open VLD)
staat op de vierde plaats met een prijs-
kaartje van 78.450,01 euro.

FINANCIËLE KATER
Sommige kandidaten houden een

financiële kater over aan de verkiezin-
gen. Dat is het geval voor Katia della

Faille (Open VLD), wier campagne
inclusief partijsponsoring 75.321,38
euro kostte, wat evenwel niet volstond
om verkozen te raken voor de Senaat.
Hetzelfde overkwam Els Schelfhout.
Haar verkiezingscampagne kostte
73.163,80 euro, maar ze raakte evenmin
verkozen. Ook Hugo Vandenberghe,
senator voor het leven - zo leek het na al
die jaren toch, - scheurde zijn broek aan
13 juni. Zijn campagne kostte 71.226,90
euro, niet genoeg om verkozen te raken.

Niet dat dat Vandenberghe aan de

bedelstaf heeft gebracht. De justitiespe-
cialist van CD&V heeft een parlementai-
re carrière van 19 jaar achter de rug en
heeft daarom recht op een uitkerings-
vergoeding van liefst 300.864 euro bruto.
Daarnaast kan hij rekenen op een ver-
trekvergoeding van 95.000 euro bruto.
Maar dat geheel terzijde.

PARTICRATIE
Het toegenomen belang van partij-

sponsoring betekent meteen ook dat par-
tijhoofdkwartieren financieel meer en
meer bepalen wie verkozen wordt en wie
niet. Al zijn er wel grote verschillen in
sponsoring tussen de partijen onderling.
Bij de sp.a en het Vlaams Belang worden
de individuele campagnes bijna helemaal
door de partij betaald. Bij Groen! moeten
de kandidaten als ze een eigen campagne
willen opzetten, alles zelf betalen, met als
gevolg dat de groenen nauwelijks indivi-
duele acties voeren.

Wie voor Lijst Dedecker kandidaat
is, wordt het minst gesponsord. LDD’ers
moeten hun eigen campagne voor 84,4
procent zelf bekostigen. Ook bij CD&V
ligt de eigen bijdrage met 40,2 procent
een stuk hoger dan het gemiddelde.
Voor N-VA’ers en Open VLD’ers komt de
eigen bijdrage uit op respectievelijk 25,8
procent en 30,4 procent.

DIEPTEPUNT
De verkiezingscampagne kostte aan

Vlaamse zijde 13.757.522 euro, waarvan
de partijen 6,4 miljoen euro en de indivi-
duele kandidaten 7,4 miljoen voor hun
rekening namen. Daarmee werd in deze
campagne slechts twee derde van het
maximaal toegelaten bedrag van 20,5
miljoen euro uitgegeven. Het is een trend
van de jongste jaren: er wordt almaar
minder uitgegeven voor de verkiezingen.
In 1991 gaven de drie traditionele partij-
en - christendemocraten, socialisten en
liberalen - nog 16,3 miljoen euro uit, ter-
wijl dat op 13 juni nog slechts 8,3 miljoen
euro was. Zowel voor CD&V, Open VLD
als sp.a bereikten de verkiezingsuitgaven
in 2010 een historisch dieptepunt, merkt
Bart Maddens op.

De duurste campagne was die van
CD&V, de partij die ook het meest onder
vuur lag. De christendemocraten gaven
ruim 3 miljoen euro uit, op de voet ge-
volgd door Open VLD. De liberalen gooi-
den er 2,9 miljoen euro tegenaan. De
N-VA spendeerde niet meer dan 1,69 mil-
joen euro, en haalde het hoogste rende-
ment. De N-VA ‘betaalde’ slechts 0,70
euro per stem, terwijl Open VLD liefst
2,67 euro per stem neertelde. Gemiddeld
kostte een Vlaamse stem 1,74 euro.

Het volledige rapport vindt u op
www.tijd.be/verkiezingsuitgaven.

ANALYSE
WIM VAN DE VELDEN

CD&V-voorzitter Wouter
Beke haalde 45.615 euro van
zijn spaarboekje om als sena-
tor verkozen te raken. Hij
voert de top tien aan van kan-
didaten met de hoogste eigen
uitgave voor de verkiezingen
van 13 juni.

CD&V Groen! LDDN-VAOpen VLD sp.a VB

3,07 1,01 0,731,692,93 2,27 2,06

Verkiezingsuitgaven
Campagne 13 juni 2010, in miljoen euro

2,26 1,87 2,580,702,67 1,87 2,06

uitgave per gewonnen stem, in euro

Sabine de Bethune
Johan Vande Lanotte
Nele Lijnen
Rik Daems
Katia della Faille
Els Schelfhout
Wouter Beke
Hugo Vandenberghe
Bert Anciaux
Alexander De Croo

80.213
79.604
79.593
78.450
75.321
73.164
72.974
71.491
71.227
70.346

45.615
44.714
43.905
40.265
39.678
37.673
36.359
32.429
28.341
24.222

Wouter Beke
Hugo Vandenberghe
Els Schelfhout
Hendrik Bogaert
Bart Coopman
Etienne Schouppe
Rik Torfs
Michel Doomst
Nathalie Muylle
Maggie De Block

met de hoogste uitgaven eigen middelen

met de hoogste totale uitgaveKANDIDATEN

Bron: Centrum voor Politicologie K.U.Leuven

niet
verkozen

Wie verkozen wil worden,
heeft best wat spaarcenten
l Wouter Beke pompte meeste geld in campagne l Verkiezingscampagne Sabine de Bethune was duurste


