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Op 19 juni 2013 treedt de heer Jean Spreutels in functie als Franstalig voorzitter van het 
Grondwettelijk Hof van België. 

Voorzitter Spreutels werd geboren te Schaarbeek op 11 augustus 1951. Hij is licentiaat in de 
rechten, in de criminologische wetenschappen en behaalde een bijzondere licentie in het 
economisch recht (ULB), alsook een diploma « in legal studies » (Cambridge, Verenigd 
Koninkrijk). 

Na enkele jaren als advocaat bij de balie te Brussel, zet Jean Spreutels zijn loopbaan voort 
in de magistratuur bij het openbaar ministerie : het parket van de procureur des Konings te 
Brussel, het parket-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel en, ten slotte, was hij 
advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie van 1997 tot 2004. Hij werd gedetacheerd als 
adviseur en vervolgens als adjunct-kabinetschef van de minister van Justitie, van 1981 tot 
1988. Hij was eveneens ondervoorzitter van het Wervingscollege der magistraten van 1992 
tot 2000, voorzitter van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (« de anti-witwascel ») 
van 1993 tot 2004, en voorzitter van de Internationale Financiële Actiegroep ter bestrijding 
van het witwassen van geld (1997-1998). Hij is medeoprichter van de « Egmont Groep », 
een internationale organisatie die op wereldvlak de anti-witwascellen verenigt. 

Gelijktijdig bouwt Jean Spreutels een wetenschappelijke carrière uit : hij doceert sinds 1974 
aan de ULB, waar hij thans als gewoon hoogleraar titularis is van de colleges 
ondernemingsstrafrecht en vergelijkend strafrecht. Hij was ook gastprofessor aan de 
Université de Paris XII en aan de Université de Liège, en voorzitter van de Ecole des 
sciences criminologiques van de ULB. Hij is auteur van een groot aantal publicaties, 
hoofdzakelijk op het gebied van economisch en financieel recht. 

Benoemd tot rechter in het Grondwettelijk Hof bij koninklijk besluit van 25 april 2004, werd hij 
verkozen tot Franstalig voorzitter van het Hof voor een periode van vijf jaar, die ingaat op 
19 juni 2013. Hij zal plechtig worden geïnstalleerd op woensdag 26 juni 2013. 

 


