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Rechtzetting: in het vorig 

nummer van Strop & Toga 

verscheen een artikel over  

verzetsstrijder confrater  

André De Bruyne.  

Dit artikel werd gemaakt  

door mr. Olivier Willemot en 

verscheen eerder ter gelegen-

heid van de inhuldiging van de 

struikelsteen André De Bruyne.
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We zijn aanwezig op Facebook met een open en een 

gesloten groep, op Instagram en op Linkedin  

(U vindt alles terug via de links onderaan deze 

tekst).

De balie wil via sociale media zoveel mogelijk 
communiceren over de advocatuur, zowel voor 
het grote publiek als én met de leden van onze 
beroepsgroep zelf. Bedoeling is de positieve 
beeldvorming van de Gentse balie te vergroten, 
iets dat we alleen maar kunnen toejuichen.
Als u hierover vragen heeft of, nog beter,  
suggesties, aarzel niet om de leden van de  
commissie Communicatie (gemeenzaam de 
CommCommertjes genoemd) te contacteren. 

De papieren versie van dit tijdschrift blijft 
(voorlopig) bestaan, op vraag van velen, maar 
onze redactie staat open voor suggesties!
Om dichtbij het digitale thema te blijven zetten 
we in dit nummer onze data protection officer 
in de verf: mr. Jents Debruyne ziet er nauwge-
zet op toe dat de regels van de GDPR ook door 
de Gentse balie correct worden opgevolgd.
U kunt in Strop & Toga 42 ook een mooi in 
memoriam lezen over wijlen mr. L.J. Martens, 
een van de meest markante advocaten die de 
balie ooit gekend heeft.
We sluiten af met een cursiefje geschreven door 
mr. Ine Van Seghbroeck. Ik verzeker u: u zult 
de receptie na de openingsrede nooit meer op 
dezelfde manier ervaren. 
Geniet ervan.

Togapraat
Velen onder jullie dachten dat het wellicht nooit zou gebeuren, 

maar het is zover: onze balie gaat de sociale media-toer op. 

| door Griet Van Durme

www.facebook.com/Orde-van-Advocaten-balie-Gent
www.facebook.com/groups/492336588049580/
www.instagram.com/balie.gent
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Waarde confraters, 

Mijn topprioriteiten voor 2020 zijn de krachtige verdediging van de onafhankelijke advocaat 

als peiler van de rechtstaat, die voortdurend onder druk staat van de politiek, 

het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening door tableau-advocaten en stagiairs, 

wat essentieel is voor het vrijwaren van ons marktaandeel

en tenslotte een stricte en rechtvaardige toepassing van de deontologie.

Een grondige hervorming van het stage-

reglement met belangrijke nieuwe verant-

woordelijkheden voor stagemeesters en 

stagiairs, is noodzakelijk voor de verho-

ging van de kwaliteit van de opleiding.

Deze hervorming van de stage wordt 

uitvoerig besproken op de Algemene  

Vergadering van de OVB in februari 2020.

De onafhankelijkheid van de advocaat, 

onafhankelijk tegenover  overheid,  

magistraten en cliënten, is een uiterst 

belangrijke fundamentele waarde  van 

ons beroep.

Precies ter vrijwaring van die onafhan-

kelijkheid, het vermijden van belangen-

conflicten en het beroepsgeheim, moet de 

stafhouder op korte termijn beslissingen 

durven nemen.

Het laten aanslepen van conflicten tussen 

advocaten onderling en tussen advocaten 

en cliënten, maakt de problemen immers 

alleen maar groter en is dodelijk voor het 

imago van de advocaten.

| Stafhouder Kristiaan Markey 

Een Stafhouder
moet beslissingen nemen    om erger te voorkomen
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Directeur Natalie Van Peteghem is de 

draaischijf bij de behandeling  van de 

binnenkomende berichten en briefwis-

seling, en het opvangen van confraters 

met problemen, gesteund door assistentes 

Caroline en Wendy.

De tuchtcel onder leiding van gewezen 

stafhouder Goeminne heeft in 2019 een 

versnelling hoger geschakeld sinds de 

komst van de nieuwe stafjuriste Lieve 

Kenis.

Ook het BJB kreeg een nieuwe, coördine-

rende voorzitter, Mr. Katy Van Petegem, 

die het departement met tomeloze inzet 

leidt met de hulp van Natasja, Greta en 

Lorenzo .

De werking van het secretariaat van de 

Gentse balie is GDPR proof sinds de 

komst van onze DPO Jents Debruyne.

De dienstverlening van de Gentse balie 

werd dus geoptimaliseerd.

Zoals ik reeds vroeger heb meegedeeld, 

staat mijn deur steeds open voor confra-

ters met acute problemen (gezondheid, 

financiën, relaties).

Aarzel niet om mij te contacteren voor 

een vertrouwelijk gesprek, dat preventief 

heel wat administratieve problemen kan 

voorkomen.

Oprecht confraterneel,

stafhouder Kristiaan Markey

moet beslissingen nemen    om erger te voorkomen

Woord  
van de Stafhouder

Een advocaat die met een belangencon-

flict zit en (niet) langer onafhankelijk is, 

moet zich terugtrekken uit een zaak. Punt.

Hij/zij dient zich te houden aan de beslis-

sing van de stafhouder om tuchtproble-

men te vermijden.

Ik hoor trouwens vaak dat ook jonge 

advocaten aandringen op een strikte toe-

passing van de deontologie.

Jaarlijks worden in het kabinet van 

de stafhouder ongeveer 900 dossiers 

geopend, enerzijds verzoeken tot tus-

senkomst van de stafhouder vanwege 

advocaten onderling of van cliënten tegen 

een advocaat, anderzijds formele tucht-

klachten.

Gelukkig beschikt de stafhouder van Gent 

over een uitstekend, goed georganiseerd 

team van enthousiaste, hard werkende 

medewerkers, in de eerste plaats het 

kernkabinet en vicestafhouder Marnix 

Moerman, die zeer gedreven is en veel 

nieuwe, creatieve ideeën aanbrengt, zoals 

het opvoeren van de activiteiten van de 

Gentse balie op de sociale media en het 

opsmukken van de IT-kennis van de 

Gentse advocaten.
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Onder het motto “het ontbijt is de be-

langrijkste maaltijd van de dag”, werd 

Strop en Toga op maandag 6 januari 

2020 uitgenodigd op het kabinet van de 

stafhouder om mee het glas (koffietas) te 

heffen op het nieuwe jaar met de leden 

van het kernkabinet, de personeelsleden 

en enkele recente prostafhouders van 

onze Gentse balie. 

Na deze lekkere maaltijd, het nodige 

kopje koffie en een gezellige babbel met 

de aanwezigen, kon de dag beginnen en 

werden we verwelkomd in het bureau van 

de stafhouder.

Een dag op het kabinet begint meestal 

omstreeks 09:00 uur en start steevast met 

een bespreking met de directeur van de 

balie, mevrouw Natalie Van Peteghem, 

over de binnengekomen zaken, waarna 

ook inkomende en uitgaande brieven 

worden overlopen en ondertekend.

Nadien is het tijd voor de dagelijkse 

afspraken en de zaken die tot de uitslui-

tende bevoegdheden van de stafhouder 

behoren, bijvoorbeeld:

- Interventies naar aanleiding van dispu-

ten omtrent bv. vertrouwelijkheid van 

de briefwisseling of beroepsgeheim

- Zittingsincidenten, die de stafhouder 

vooral tracht te ontmijnen of minnelijk 

aan te pakken op zijn bureau

- Behandeling van dossiers zoals in tucht, 

waarbij de stafhouder de betrokkenen 

hoort op zijn bureau en naderhand 

rapporteert aan de raad van de orde

- Disputen omtrent de opname op het 

tableau of met betrekking tot stagiairs

- Witwascontroles 

- Controles erelonen

- Bespreking tuchtklachten met het hoofd 

van de tuchtcel, stafhouder Goeminne

- Ontvangen advocaten met gezondheids-

problemen, familie problemen etc.

- Besprekingen met de vicestafhouder 

(vertrouwelijkheid van briefwisseling)

Daarbij komen nog de (voorbereidingen 

op) enkele typisch Gentse initiatieven, 

zoals het uitwerken van de nieuwsbrief 

van de stafhouder (in samenspraak met 

de directeur) en het organiseren van de 

denktanks. 

In de maanden september en oktober 

komt daarbij nog de voorbereiding van 

de repliekrede en speech tijdens het ope-

ningsweekend en besprekingen daarom-

trent met de voorzitter van de Vlaamse 

Conferentie, Mr. Joyce Van Heetvelde.

Doorheen dit alles wordt de stafhouder 

ook frequent aangesproken voor drin-

gende en zeer uiteenlopende vragen. Hij 

tracht daarbij steeds bereikbaar te zijn 

en een luisterend oor te bieden voor alle 

confraters die hem aanspreken voor zowel 

deontologische als andere aspecten.

Er wordt meestal getracht om een dag op 

het kabinet af te ronden tegen 13:00 uur, 

doch dit blijkt meestal onmogelijk. De 

namiddag is dan ook vaak reeds vergevor-

derd wanneer de stafhouder arriveert op 

zijn kantoor. 

Hoewel de agenda van stafhouder Kristiaan (“met een K”) Markey  

weinig lege passages bevat, maakte hij toch met plezier tijd om  

de lezers van Strop en Toga een kijkje te geven in zijn dagelijkse routine.

Een dag
in het leven

van

De stafhouder
| door Maarten Devreese
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Van een strikte scheiding tussen het 

stafhouderschap en werk op kantoor is 

natuurlijk geen sprake, gelet op de talrijke 

afspraken die ook in namiddagen worden 

vastgelegd en aangezien de stafhouder bv. 

doorlopend kan worden geïnterpelleerd 

voor het nemen van een beslissing om 

zittingsincidenten daags nadien te ver-

mijden.

Aangezien dit alles niet mogelijk zou zijn 

zonder goede afspraken op kantoor, staat 

stafhouder Markey erop om al zijn kan-

toorgenoten te bedanken voor de goede 

verstandhouding.

E-mails opvolgen en beantwoorden doet 

hij steeds zelf, desgevallend ’s avonds 

vanuit de sofa.

Met andere woorden, de bal is rond: het 

valt nooit te voorspellen hoe de dag van 

de stafhouder er zal uitzien en welke rich-

ting die uitgaat.

Als primus inter pares zit de stafhouder 

natuurlijk ook de raad van de orde van de 

Gentse balie voor, die maandelijks samen-

komt ten behoeve van de goede werking 

van onze balie en alle confraters die daar-

bij zijn aangesloten. Er kruipt dan ook 

heel wat aandacht, tijd en energie in het 

voorbereiden en opvolgen van deze verga-

deringen. Zo wordt bv. een maandelijkse 

pre-raad gehouden met het kernkabinet 

(bestaande uit de stafhouder, de vicestaf-

houder, de directeur, de penningmeester 

en de secretaris) en de vergaderingen 

worden nadien opgevolgd (plus vastleg-

gen to do’s) in een post-raad.

Als stafhouder is Mr. Markey eveneens 

lid van de Commissie stafhouders en de 

algemene vergadering van de Orde van 

Vlaamse Balies, alwaar hij (i) de Gentse 

balie vertegenwoordigt en de belangen 

verdedigt van de Gentse advocaat, alsook 

(ii) zich mee inzet voor de organisatie en 

de concrete uitwerking van de Vlaamse 

advocatuur. Binnen de Commissie De-

ontologie van de OVB neemt hij ook deel 

aan de bespreking en beslissing omtrent 

de OVB-reglementen.

De algemene vergadering van de OVB 

komt bijeen elke laatste woensdag van de 

maand in Leuven en wordt steeds voor-

afgegaan door een maandelijkse samen-

komst met de andere Oost-Vlaamse Staf-

houders en de afgevaardigden. Er wordt 

ook geregeld overleg georganiseerd met 

diverse korpsoversten.

De Gentse balie heeft op het niveau van 

de OVB steeds een voortrekkersrol opge-

nomen (zij mag daar overigens bijzonder 

trots op zijn) en zet die trend ook voort 

onder het batonnaat van stafhouder 

Markey. Al is de realiteit wel dat het thans 

moeilijk is geworden om op te boksen 

tegen de gefuseerde balies.

Naast de eigen balie en de OVB, heeft de 

Stafhouder nog een aantal andere belang-

rijke taken:

- Afsluiten tuchtonderzoeken met door-

verwijzing naar de tuchtraad of sepone-

ring

- Plaatsbezoeken om controles uit te 

voeren op bv. hoe kantoren het beroeps-

geheim van de advocaat beschermen en 

garanderen

- Zetelen in de tuchtrechtbank voor ma-

gistraten en griffiers (voorbereidende 

vergadering plus advies ter zitting)

- Adviesverlening bij de benoeming van 

alle magistraten (ontvangen van de 

kandidaat op het bureau plus schriftelijk 

advies)

- Aanwerving personeel aan de Gentse 

balie

Ook voor de stafhouder kan de boog ech-

ter niet altijd gespannen staan. Vooral op 

vrijdagavond wordt hij wekelijks/maan-

delijks verwacht op representaties aan 

andere Vlaamse en Waalse balies, alsook 

buitenlandse balies. Zo was onze stafhou-

der bv. aanwezig op de openingsbanketten 

van Parijs en Barcelona.

Maar ook aan de eigen balie vinden talrij-

ke informele evenementen plaats waarbij 

de aanwezigheid van de stafhouder ge-

vraagd wordt.

Het moge duidelijk zijn dat het leven van 

de stafhouder bijzonder goed gevuld is. 

Met een echtgenote en een dochter van 12 

jaar is dat soms een uitdaging, maar onze 

stafhouder blijft zich met bijzonder veel 

ijver en enthousiasme inzetten voor de 

Gentse advocaat en de advocatuur in het 

algemeen!

Strop en Toga dankt de Stafhouder voor 

deze inkijk en toelichting en wenst hem 

nog een succesvol verder verloop van zijn 

batonnaat. 
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Kunt U zich kort even voorstellen ? 

Mijn naam is Jents Debruyne en ik ben sinds 

2013 actief aan de balie van Kortrijk.

In de lente van 2017 heb ik mijn eigen kan-

toor opgericht, www.advocaatdebruyne.be, 

dat zich vooral toelegt op IT – recht, privacy 

en innovatie.

Naast adviesverlening, word ik geregeld aan-

gesteld als Data Protection Officer (afgekort 

DPO), voornamelijk voor ondernemingen en 

sinds enige tijd ook voor de Balie Gent.  

| door Vincent Rits en Lenny Van Tricht

Mr. Jents DEBRUYNE 

Meet & Greet 
met de wellicht voor U nog onbekende  
(dit artikel zal daar alles aan veranderen) 

Data Protection officer 
VAN DE BALIE GENT

graag stellen wij U voor :
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De belangrijkste wijziging bestaat hierin 

dat elke organisatie die persoonsge-

gevens gaat verzamelen, inclusief de 

overheid, dient aan te tonen ten aanzien 

van de betrokkenen en de bevoegde 

gegevensbeschermingsautoriteit hoe de 

persoonsgegevens binnen de organisatie 

worden verwerkt en op welke legitieme en 

proportionele manier dit gebeurt, zowel 

in een digitale als fysieke omgeving. Van 

zodra een onderneming, eender waar ter 

wereld gevestigd, persoonsgegevens van 

betrokkenen binnen de Unie gaat verwer-

ken, is deze verplicht te voldoen aan de 

principes van de GDPR. 

Een Data Protection Officer of functi-

onaris gegevensbescherming vormt het 

aanspreekpunt voor de Gegevensbescher-

mingsautoriteit, implementeert en houdt 

toezicht op de vele procedures die moeten 

gevolgd worden (zoals het stappenplan 

hieronder) en houdt de evoluties verder 

in het oog. 

Er zijn 3 categorieën waarin het verplicht 

is om een Data Protection Officer aan te 

wijzen: 

(1) wanneer de verwerking wordt verricht 

door een overheidsinstantie of over-

heidsorgaan, behalve bij gerechten in 

de uitoefening van hun rechterlijke 

taken; 

(2) wanneer een verwerkingsverantwoor-

delijke hoofdzakelijk belast is met ver-

werkingen die regelmatige en stelsel-

matige observatie op grote schaal van 

betrokkenen vereisen;

(3) wanneer de verwerkingsverant-

woordelijke hoofdzakelijk belast is 

met grootschalige verwerking van 

bijzondere categorieën van gegevens 

en strafrechtelijke veroordelingen en 

strafbare feiten.

Wat houdt de functie van Data Protection 

Officer specifiek in voor de balie en meer 

concreet voor de individuele advocaat ?

De Orde van Vlaamse Balies heeft be-

hoorlijk wat richtlijnen en templates 

online geplaatst om elke advocaat zoveel 

als mogelijk GDPR-compliant te maken. 

Deze documenten zijn terug te vinden op 

het privaat luik op www.advocaat.be. 

De GDPR geldt voor iedereen die per-

soonsgegevens bijhoudt en/of verwerkt, 

ongeachte de grootte van de onderne-

ming. 

Hoewel de GDPR bijkomende verplich-

tingen voor grote(re) ondernemingen 

voorziet, bent u als individueel advocaat 

gehouden tot diverse verplichtingen inza-

ke het verzamelen, bijhouden en verwer-

ken van (persoonlijke) informatie.  

Als individuele advocaat komt u uit de 

aard van uw beroep in aanraking met 

(vaak gevoelige) informatie van uw cli-

enten. Het verzamelen en archiveren van 

dergelijke informatie betekent dat u als 

advocaat ook gebonden bent door de 

GDPR. Gezien Balie Gent op grote schaal 

gevoelige dossiers verwerkt, heeft Balie 

Gent een Data Protection Officer nodig.

Moet een Data Protection Officer aan  

bepaalde kwalificaties/kwaliteiten vol-

doen? Bestaat hiervoor een opleiding?

Voorlopig is de enige opleidingsvereiste 

voor een Data Protection Officer dat je 

voldoende kennis moet hebben van de 

GDPR- en privacywetgeving.  Er zijn 

commerciële opleidingen, maar een op-

leidingscertificaat dat erkend is door de 

Gegevensbeschermingsautoriteit bestaat 

voorlopig niet. 

Een andere belangrijke voorwaarde is dat 

de Data Protection Officer onafhankelijk 

dient te zijn  bij het uitvoeren van de 

taken.  Een vennoot kan dus geen Data 

Protection Officer zijn binnen het eigen 

advocatenkantoor, maar ook de IT-ma-

nager mag de rol van Data Protection 

Officer niet opnemen.

Wat doet een Data Protection Officer ? 

De functie van Data Protection Officer is 

een voortvloeisel van de Algemene Ver-

ordening Gegevensbescherming (GDPR) 

die in België werd omgezet in de Wet van 

30 juli 2018 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met 

verwerking van persoonsgegevens.

Internetgebruikers leveren immers vaak 

‘gratis’ hun persoonsgegevens in ruil voor 

een aantal diensten. Op basis van deze 

gegevens wordt een persoonlijk profiel 

aangemaakt waarop allerlei ‘volgtechnie-

ken’ worden losgelaten. Op basis van deze 

profielen kunnen ‘social media’, ‘zoek-

machines’, ‘internetwinkels’ of andere 

platformen advertenties aan u persoonlijk 

richten. Bedrijven en organisaties kopen 

deze advertentieruimtes.  

Maar er is een keerzijde aan de medaille. 

Wie advertenties aankoopt kan een doel-

publiek misleiden, enorm beïnvloeden of 

groepen mensen tegen elkaar opzetten. 

De volgtechnieken van deze platformen 

worden steeds radicaler. Daarnaast weten 

gebruikers vaak niet hoeveel informatie 

zij zelf hebben gedeeld, of hun informatie 

in goede handen is en  waarvoor deze 

gegevens zullen worden gebruikt. De ne-

gatieve aspecten van een globale digitale 

omgeving zullen in de komende maanden 

en jaren steeds acuter op de voorgrond 

treden. De verordening is een eerste stap 

om onze regelgeving aan te passen aan de 

digitale omgeving.

Mr. Jents DEBRUYNE 



Hoeveel tijd besteedt U aan Uw functie als 

Data Protection Officer ?

Ik ben hier dagelijks mee bezig. 

Ik werk voornamelijk voor HR – en IT 

bedrijven, de bank - en verzekeringssector 

en sinds enige tijd ook voor de balie Gent 

die mij heeft aangeworven als Data Pro-

tection Officer.  

Mijn hoofdbezigheid bestaat uit het ver-

strekken van advies in het kader van de 

GDPR en het zorgen voor een juridische 

omkadering van nieuwe software-projec-

ten ( Privacy by design) .

Ik verwacht dat in de nabije toekomst 

dergelijke adviesverlening heel sterk zal 

toenemen omdat er meer conflicten zul-

len zijn m.b.t. digitale dossiers en rond 

eigendom van data. We staan op een punt 

waarop alles snel zal veranderen want de 

digitalisering is volop aan de gang. 

Op welke manier kan men als advocaat 

best de GDPr implementeren ? 

Ik raad het volgende pragmatische stap-

penplan aan:

 

1. Het opstellen van een extern pri-

vacybeleid dat op de website wordt 

geplaatst (privacypolicy) en het aan-

passen van de algemene voorwaarden;

2. Een verwerkingsregister opstellen 

als kapstok voor de verwerking van 

persoonsgegevens binnen uw kantoor. 

Dit is een uitstekende oefening om 

na te gaan welke gegevens u verwerkt, 

wat ermee gebeurt en hoe u deze gaat 

beschermen; 

3. Nagaan (samen met je websitebeheer-

der) welke cookies je website gebruikt 

en je cookiepolicy hier conform de 

wetgeving aan aanpassen. Je aanwe-

zigheid op sociale media GDPR-con-

form maken;

4. Het opstellen van een intern beleid; 

van zodra een cliënt binnenstapt in 

het kantoor bepalen wat zal er ge-

beuren met het dossier, digitaal en/of 

fysiek; 

5. Nagaan of uw externe partners (vb. 

boekhouder, sociaal secretariaat, 

IT-leverancier) een gelijkaardig be-

schermingsniveau hebben op het vlak 

van gegevensbescherming. Sommige 

leveranciers nemen clausules op in 

hun algemene voorwaarden, maar het 

kan nodig zijn een verwerkersover-

eenkomst met hen te tekenen;

6. Ten aanzien van het personeel en 

medewerkers ervoor zorgen dat zij 

GDPR-conform werken, ook bij het 

beëindigen van de samenwerking.  

Anderzijds ook maatregelen nemen 

voor het verwerken van de persoons-

gegevens en informatie van de (kan-

didaat) personeelsleden zelf;

7. Procedures opstellen ten aanzien van 

betrokkenen die hun rechten willen 

uitoefenen en die bijvoorbeeld inzage 

willen in het dossier. Deze vragen die-

nen in beginsel binnen één maand te 

worden beantwoord maar de rechten 

zijn niet absoluut;

8. In een aantal gevallen het opstellen 

van een privacy impact assessment 

(bij hoge risico’s).

9. Een register inzake data-incidenten 

bijhouden binnen de organisatie. De 

procedure inzake data-incidenten 

nauwgezet opvolgen en meldingen 

doen aan de autoriteit en de betrok-

kenen wanneer dit nodig is conform 

de wetgeving;

10. Een Data Protection Officer aan-

duiden (indien dit verplicht is) die 

regelmatige evaluaties maakt van de 

te doorlopen procedures en kijkt of 

alle organisatorische en technische 

maatregelen voldoende worden geïm-

plementeerd.  

Uiteraard is ieder kantoor verschillend en 

kan een specifieke aanpak nodig zijn. 

Zijn er straffen als men niet voldoet aan 

de GDPr  en zijn er reeds voorbeelden 

gekend in de praktijk ? 

Er zijn twee categorieën van administra-

tieve sancties: 

- De eerste categorie zijn in beginsel de 

sancties voor inbreuken op de verplich-

tingen van de verwerkingsverantwoor-

delijke en de verwerker: Deze adminis-

tratieve boetes lopen op tot 10 000 000 

Euro of, ingeval van een onderneming, 

tot 2% van de totale wereldwijde jaar-

omzet in het voorgaande boekjaar.

- De tweede categorie betreffen in be-

ginsel de sancties voor inbreuken op de 

algemene beginselen inzake gegevensbe-

scherming alsook voor inbreuken op de 

rechten en vrijheden van de betrokke-

nen: deze administratieve boetes lopen 

op tot 20 000 000 Euro of, ingeval van 

een onderneming, tot 4% van de totale 

wereldwijde jaaromzet in het voorgaan-

de boekjaar.

Daarnaast kan de Gegevensbeschermings-

autoriteit verschillende handelingen 

stellen om inspecties en onderzoeken uit 

te voeren. De Belgische Privacywet heeft 

daarnaast ook strafrechtelijke sancties 

bijkomend opgenomen. 

De juridische website JUBEL werd recent 

door de Gegevensbeschermingsautoriteit 

veroordeeld tot een boete van 15.000 

euro.  In de beslissing werd uiteengezet 

dat het cookiebeleid niet voldeed aan 

de vereisten van de e-privacyrichtlijn en 

GDPR.

Een cookie is een tekstbestandje dat door 

de server van een website in de browser 

van uw computer of op uw mobiel appa-

raat wordt geplaatst wanneer u de website 

raadpleegt. Die bestanden kunnen in het 

beheer zijn van de website-eigenaar zelf 

(‘Eerste Partij cookies’ genoemd) of ze 

kunnen beheerd worden door een derde 

partij zoals bijvoorbeeld Facebook, Goog-

le,… (‘Derde Partij cookies’ genoemd).

Derde Partij cookies moeten in beginsel 

altijd onderworpen worden aan de toe-

stemming van de persoon die een website 

bezoekt. 

Voor Eerste Partij cookies is een toestem-

ming niet altijd vereist. Dit hangt af van 

het type cookies. 
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Er zijn verschillende soorten cookies o.a. :

- noodzakelijke cookies zijn cookies die 

ervoor zorgen dat alle onderdelen van 

een website goed werken;

- analytische cookies gaan na hoeveel 

bezoekers je hebt en wat ze bekijken;

- tracking cookies verzamelen in beginsel 

zoveel mogelijk informatie over inter-

netgebruikers;

De mogelijkheid moet altijd voorzien 

worden om een website te kunnen bezoe-

ken/gebruiken zonder daarbij te botsen 

op analytische – en trackingcookies.  En-

kel de noodzakelijke of ‘minimale’ cookies 

mogen zonder een vrijblijvende toestem-

ming worden gebruikt.

In onze buurlanden zijn voor inbreuken 

op de GDPR enorme boetes uitgesproken 

die oplopen tot  vele miljoenen euro’s. De 

Belgische Gegevensbeschermingsautori-

teit heeft zich de voorbije twee jaar vooral 

gericht op preventie en informeren van 

alle organisaties. Zelf ben ik ook voor-

stander van deze aanpak. Zeker het pre-

ventieve luik aangaande beveiliging van 

ondernemingen zal in de komende jaren 

Belgische ondernemingen meer moeten 

beschermen tegen cybercriminaliteit. Ik 

verwacht wel dat er dit jaar enkele hogere 

boetes zullen worden opgelegd. Daarnaast 

mogen sommige dubieuze praktijken 

van grote IT-wereldspelers goed worden 

bestudeerd.  Er zijn immers geavanceerde 

technieken die ervoor zorgen dat zij alle 

data stevig in handen kunnen houden. 

Het is een uiterst boeiende materie in een 

innoverende wereld. 

Strop & Toga dankt u van ganser harte 

voor dit verhelderende interview en wenst 

U alle succes toe in het digitale tijdperk !! 

11

Woord  
van de Stafhouder



19.11.2019
LiJSt Van De StaGiairS 
OPNAME LIJST (KOMENDE VAN ANDERE BALIE – REEDS ADVOCAAT-STAGIAIR)
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Mr. DE MULDER Nicholas Mr. Pieter Goetghebuer Opname m.i.v. 19.11.2019 

Mr. DINET Olivier Mr. Sammy Bouzoumita Opname m.i.v. 19.11.2019 

Mr. AUDOORE Geraard Mr. Jan Temmerman Opname m.i.v. 19.11.2019 

OPNAME LIJST
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. DEMEESTER Gwenny Mr. Jacqueline Meersman Opname m.i.v. 19.11.2019

ONDERBREKING STAGE 
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. BLIJWEERT Mathias Mr. Karel Van Hoorebeke Opname m.i.v. 04.11.2019

WEGLATING LIJST  
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. LATTRé Tuur Mr. Thomas Bienstman Weglating balie West-Vlaanderen

taBLeaU 
OPNAME TABLEAU
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. DE PAUW Céline  Opname m.i.v. 19.11.2019

Mr. VERBIEST Pauline  Opname m.i.v. 07.12.2019 

Mr. SUYS Silke  Opname m.i.v. 11.10.2019

Mr. OPDECAM Lisa Opname m.i.v. 19.11.2019

OPNAME TABLEAU (REEDS TABLEAU-ADVOCAAT, KOMENDE VAN ANDERE BALIE)
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. LONGERSTAY Sofie  Opname m.i.v. 19.11.2019

Mr. VAN CAENEGEM Filip  Opname m.i.v. 01.12.2019

Mr. DUBOIS Bernard  Opname m.i.v. 01.12.2019

Mr. DE MUYNCK Charlotte Opname m.i.v. 01.01.2020

WEGLATING TABLEAU
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. VAN HAMME Karin Weglating m.i.v. 15.11.2019 om 24u

Mr. MEUL Alain Weglating m.i.v. 20.11.2019

Mr. VANDEPUTTE Lore Weglating m.i.v. 31.12.2019 om 24u

Mr. BRAET Kathy Weglating m.i.v. 31.12.2019 om 24u

Mr. DERACOURT Maren Weglating m.i.v. opname balie West-Vlaanderen

Mr. DE WINNE Evelien Weglating m.i.v. 30.11.2019

VERGADERING Raad van de Orde

Bewegingen 
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Bewegingen 

17.12.2019
StaGeMeeSterS  
OPNAME LIJST  
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. VAN MULDERS Pieter Opname m.i.v. 17.12.2019

LiJSt Van De StaGiairS 
OPNAME LIJST (REEDS ADVOCAAT - KOMENDE VAN ANDERE BALIE)
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Mr. AELBRECHT SIEMON Mr. Ann Maelfait  Opname m.i.v. 17.12.2019

  
OPNAME LIJST
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

DELAFONTAINE Ramses Mr. Marc De Boel Opname m.i.v. 01.01.2020

DE COCK Kevin Mr. David Vrijmoed Opname m.i.v. 17.12.2019

VANDER LINDEN Laura Mr. David Vrijmoed Opname m.i.v. 17.12.2019

SAERENS Arne Mr. Pieter Van Mulders Opname m.i.v. 17.12.2019

ONDERBREKING STAGE
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Mr. VANHOUTTE Vicky  Mr. Rika Heijse Opname m.i.v.  17.12.2019

WEGLATING LIJST  
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Mr. MULIER Valerie  Mr. Henri Derycke Weglating m.i.v. datum opname balie West



VERGADERING Raad van de Orde

Bewegingen 
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taBLeaU  
OPNAME LIJST  
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. YILMAZ Meyrem Opname m.i.v. 30.10.2019

Mr. TAPMAZ Seda Opname m.i.v. 11.12.2019

Mr. SCHEPENS Ulrike Opname m.i.v. 17.12.2019

WEDEROPNAME TABLEAU   
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. DIERICK Antoon Opname m.i.v. 01.01.2020

WEGLATING TABLEAU  
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. VAN LOO Bram Weglating m.i.v. 30.11.2019 om 24u

Mr. BRUNEEL Dieter Weglating m.i.v. 31.12.2019 om 24u

Mr. CARRE Guy Weglating m.i.v. 31.12.2019 om 24u

Mr. VAN HOORICK Guy Weglating m.i.v. 31.12.2019 om 24u

Mr. VAN TIEGHEM Bart Weglating m.i.v. 31.12.2019 om 24u

Mr. ROGGE Niels Weglating m.i.v. 31.12.2019 om 24u

eU-LiJSt   
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Petru-Mugur RUSU Weglating m.i.v. datum opname balie NOAB

tWeeDe Kantoor   
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. KAçAR Meryem Stopzetting tweede kantoor m.i.v. 01.01.2020

17.12.2019
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Bewegingen 

14.01.2020
StaGeMeeSterS  
OPNAME LIJST  
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. OZDEMIR Mohamed Opname m.i.v. 14.01.2020

WIJZIGING STAGEMEESTER
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. DE DECKER Amber Gaat van Mr. Ronny Joseph naar Mr. Inge Geers  Opname m.i.v. 14.01.2020

LiJSt Van De StaGiairS 
OPNAME LIJST (REEDS ADVOCAAT - KOMENDE VAN ANDERE BALIE)
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Mr. VANHEE Bram  Mr. Jan Temmerman  Opname m.i.v. 14.01.2020

(komende van NOAB) 
  
WEGLATING LIJST  
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Mr. GIELIS Antoon  Mr. Joris Van Cauter Weglating m.i.v. datum opname balie Provincie Antwerpen 

taBLeaU  
WEDEROPNAME TABLEAU   
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. MORTIER Guido Wederopname m.i.v. 15.01.2020

WEGLATING TABLEAU  
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. YACOUBOU Yasmina Weglating m.i.v. 31.12.2019 om 24u

Mr. VAN NEVEL Greta Weglating m.i.v. 17.12.2019 om 24u

Mr. VERHULST Lien Weglating m.i.v. 31.12.2019 om 24u

Mr. HERPOL Françoise  Weglating m.i.v. 31.12.2019 om 24u

TWEEDE KANTOOR   
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. CALLEBAUT Evelien Stopzetting tweede kantoor m.i.v. 31.12.2019 om 24u

Geboortes
Martha, dochtertje van Jan De Meyer
Jitse, dochtertje van Fran De Schryver
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Eindelijk werd ook wat tijd besteed aan de 

positie van de advocaat in de rechtstaat, 

via het verslag van gewezen stafhouder 

Herman Buysse, die de OVB vertegen-

woordigt in de CCBE. Het is mijn over-

tuiging dat hier verder moet worden op 

ingegaan, en dat we voorzichtig moeten 

zijn, omdat niet in alle landen van Europa 

de onafhankelijkheid van de advocaat 

hoog in het vaandel staat. Dat op de jaar-

lijkse nieuwjaarsreceptie van de OVB de 

aandacht van de Voorzitter ging naar onze 

confraters die opgesloten of mishandeld 

worden omdat zij tegen de overheid in 

hun cliënten bijstaan is een verdere stap 

in de goede richting. Wellicht isoleren wij 

ons te veel onder onze Vlaamse kerktoren. 

Polen is niet ver verwijderd.

De hoofdbrok van de agenda over de 

stage en de beroepsopleiding werd terecht 

uitgesteld wegens niet rijp. 

Inmiddels ligt voor de algemene verga-

dering van 19 februari 2020 een ontwerp 

voor met meer dan 200 amendementen. 

De commissie stagevoorzitters en be-

roepsopleiding, en zij die amendementen 

hebben ingediend, kwamen opnieuw 

bijeen. Zij bespraken de diverse amen-

dementen, poogden de amendementen 

op één lijn te krijgen, behoudens waar 

knooppunten moeten worden doorge-

hakt. Opnieuw werk en inzet die zo vaak 

aan de aandacht van onze confraters 

ontsnappen

Die knopen moeten worden doorgehakt 

op de algemene vergadering van februari. 

Indien de algemene vergadering niet ver-

drinkt in details, maar oog heeft voor de 

grote lijnen, wordt het nieuw reglement, 

dat de verplichtingen van de stagiairs en 

van de stagemeesters vastlegt, de volgende 

realisatie van bestuur, commissies, en al-

gemene vergadering samen. Het is de ver-

antwoordelijkheid van onze beroepsgroep 

om onafhankelijk te blijven en deskundig. 

Het is de verantwoordelijkheid van onze 

beroepsgroep om onze opvolgers te be-

smetten met deze overtuiging. De nieuwe 

reglementen over de stage en de beroeps-

opleiding bieden hiertoe de tools.

In mijn vorig commentaar betreurde ik 

reeds de gebrekkige communicatie die 

aan het ontwerp voorafging. Ook vóór en 

na de stemming was slechte communi-

catie het trieste lot van de OVB. Dat een 

oud-voorzitter gewezen stafhouder een 

grote tegenstander is van het inmiddels 

democratisch gestemd reglement van 

inwendige orde is zijn goed recht. De 

wijze waarop de stafhouders wijd ver-

spreid over het internet door hem werden 

geschoffeerd en hen verweten werd hun 

taken binnen de respectievelijke balies 

niet waar te nemen, maar wel een coup te 

willen plegen op de democratie binnen de 

OVB, is niet aanvaardbaar. Juist de be-

zorgdheid van de democratisch verkozen 

stafhouders voor het lot van alle Vlaamse 

advocaten, en de zorg voor de toekomst 

van de OVB hebben ertoe geleid dat staf-

houders eensgezind initiatieven hebben 

genomen, bijkomende vergaderingen 

hebben ingelast, geluisterd hebben en 

voorstellen hebben geformuleerd, moet 

belicht worden. Deze inzet hoeft niet 

gelijkgesteld te worden met een machts-

greep.

Internet is geduldig en mails worden snel 

verspreid. Er werden diepe wonden gesla-

gen, waar respect en dialoog wellicht veel 

meer resultaat hadden gehad.

De algemene vergadering van 18 decem-

ber 2019 verliep rustiger en binnen de 

normale tijdsduur. De begroting werd 

goedgekeurd, met een pluim naar be-

stuurder gewezen stafhouder Hans De 

Meyer, die niet alleen de cijfers beheerst, 

maar ook de kunst begrijpt om die cijfers 

te verdedigen tegenover de algemene ver-

gadering, de vragen van de leden van de 

algemene vergadering te beantwoorden, 

en bestuur en algemene vergadering op 

één lijn kan brengen.

Om 21u.45 werd, na stemming over de 

talrijke amendementen, het nieuw regle-

ment van inwendige orde goedgekeurd 

met net de vereiste 2/3 meerderheid. 

Ieders stem heeft dus meegeteld. Het werd 

de zogenaamde lightversie met een aantal 

verbeteringen, die evenwel binnen de 

Gentse delegatie niet eenieders voorkeur 

had meegedragen.

Het nieuw reglement van inwendige 

orde streeft ernaar de balies ook via de 

Raad van Orde beter te betrekken bij de 

besluitvorming van de algemene ver-

gadering, door naast de stafhouder, de 

vicestafhouder of de pro-stafhouder van 

rechtswege lid te maken van de algemene 

vergadering. Dit moet ook de continu-

iteit van de besluitvorming ten goede 

komen. Belangrijk is ook dat alle balies 

vertegenwoordigd blijven op deze manier, 

ongeacht of de balies al dan niet gefuseerd 

zijn. Dat hierdoor Oost-Vlaanderen twee 

stafhouders meer heeft in de algemene 

vergadering, was sommigen een doorn in 

het oog. De algemene vergadering heeft 

echter consequent geoordeeld dat elke 

balie, ook de kleinste balie, correct moet 

vertegenwoordigd zijn in de algemene 

vergadering. Voor onze balie betekent dit 

twee rechtstreeks verkozenen minder, één 

vicestafhouder meer.

Door de verkiezing van de Voorzitter 

een maand vóór de verkiezing van het 

bestuur wordt coherentie binnen het 

bestuur betracht en wordt gehoopt de 

beste bestuurders aan boord te houden. 

Ook de commissiewerking zou door het 

nieuw reglement een nieuw élan moeten 

krijgen, efficiënter en met meer autoriteit. 

De vertegenwoordiging met raadgevende 

stem van de jonge balies en van onze 

Franstalige confraters van OBFG haalde 

de meet niet.

ALGEMENE VERGADERINGEN

VERSLAG

OVB
| door Christian Cauwe

prostafhouder

De algemene vergadering van 27 november 2019 werd een echte marathonzitting. 
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Hij werd gevormd in de lagere school die 

toen nog de ‘Ecole Moyenne’ genoemd 

werd aan de Bisdomkaai en in het Stede-

lijk Atheneum aan de Ottogracht. In deze 

instelling kreeg hij de raad om rechten 

te studeren, waarmee hij dadelijk na het 

einde van WO II begon. 

Als student rechten aan de RUG was hij 

zeer actief in het studentenleven en werd 

hij o.m. VRG praeses. In deze naoorlogse 

periode werden voor het eerst interna-

tionale congressen met buitenlandse 

universiteiten georganiseerd. Reeds toen 

ontstond de nog steeds bestaande band 

tussen de Rijksuniversiteiten van Gent 

en Leiden. In Leiden werd het eerste stu-

dentencongres van de Lage Landen geor-

ganiseerd. Daar ontmoette hij zijn latere 

echtgenote Mw. Geertruida (Truus) Bos. 

Zij werd Meester in de rechten en vatte 

een ambtenarencarrière aan als oorlogs-

schade-beheerder voor het (Nederlandse) 

Ministerie van Financiën.

Er werden toen ook tal van initiatieven 

genomen om Europa weder op te bouwen 

en de strijdende en verdeelde volkeren te 

verzoenen. Eén van deze initiatieven was 

de oprichting van het Europacollege in 

Brugge in 1951, onder leiding van rector 

Prof. Dr. Hendrik Brugmans, waar enkele 

pas afgestudeerden van verschillende 

landen een internationale, Europese post 

academische vorming kregen.  De jonge 

Léon Martens behoorde tot de allereerste 

promotie Antoine de Saint-Exupéry.

Na zijn studies schreef Mr. Martens zich 

in aan de balie. Zijn patron was Mr. Jozef 

De Meester (schoonvader van Minister 

Wivina De Meester), advocaat te Lede-

berg. Ook Stafhouder Frans Baert en de 

latere Eerste Voorzitter van het Hof van 

Cassatie Robert Soetaert werden door 

deze uitmuntende stagemeester gevormd.

Na zijn stage vestigden de pas gehuwden 

Mr. L. J. Martens en Mr. G. H. Bos, die 

ondertussen aan de RUG gepromoveerd 

was met een tweede rechtendiploma en 

ook de balie vervoegd had, hun kantoor 

te Sint-Amandsberg, op de Antwerp-

se-steenweg, waar hij heel zijn carrière 

bleef, weliswaar in als maar grotere wor-

dende panden.

In de jaren 50 - 60 van de vorige eeuw 

waren advocaten nog niet gespecialiseerd 

zoals nu maar toch toonde Mr. L. J. Mar-

tens een bijzondere interesse voor het 

arbeidsrecht. Gezien hij ideologisch nauwe 

banden met het ACW onderhield en ach-

ter de schermen politiek actief was voor 

de CVP, was het niet onlogisch dat hij dan 

ook zeer snel advocaat werd van bijna alle 

vakverenigingen, organisaties en geledin-

gen van deze zuil, zoals het ACV, de LBC, 

de Christelijke Mutualiteiten edm. De Stad 

Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen 

waren ook cliënten van het eerste uur. Ge-

zien Mr. L. J. Martens ook werkend rechter 

was in hetgeen men nu de Arbeidsrecht-

bank noemt (voorheen de Werkrechters-

raad) stuurde hij ook in belangrijke mate 

de rechtspraak in sociale zaken gezien hij 

als de beste specialist ter zake meer von-

nissen maakte dan eender wie (en dit voor 

1.500 BEF/maand). Hij werd later ook 

docent arbeidsrecht aan de Sociale school, 

nu Artevelde Hogeschool in Gent.

Zijn eerste stagiairs waren wijlen Mr. Ar-

nold De Roeck, Mr. Patrick De Groote, 

(Em. Raadsheer) Bea Schoonjans en (Em. 

rechter in de Ondernemingsrechtbank) 

Herman Somers.

| door Philippe De Vos

In 
Memoriam

MEESTER
L.J. MARTENS

Mr. Léon Martens werd te Gent geboren op 22.07.1925. 

Hij groeide op in Sint-Amandsberg, als zoon en kleinzoon van spoorweglieden.
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In die tijd woonden Mr. L. J. Martens en 

zijn gezin nog boven het kantoor zodat 

deze stagiairs naast hun reeds welgevulde 

professionele dagen (en nachten!) ook 

ingezet werden als kinderoppas (o.m. van 

familierechter Heleen Martens en confra-

ter Dirk Martens) en andere huishoude-

lijke taken waarnamen.

In de jaren 70 - 80 groeide het kantoor 

uit tot een van de belangrijkste kantoren 

van de stad waarmee enkel het kantoor 

Fazzi-Declercq, het kantoor Storme en 

in mindere mate de kantoren Moors, 

Baert en Kluyskens konden rivaliseren. 

Het aantal medewerkers en stagiairs steeg 

exponentieel met o.m. de confraters Noël 

Gijsel, Roland Tack, Emiel Teirlinck, Phi-

lippe Bouckaert, Philippe Henrist, Guido 

Vander Steen, Herman D’Hoe, Philippe 

Beuselinck, Wim Criel, Marleen Peeraer, 

Miet Vermaere, Marleen Ramboer, Die-

derik Cassiman, Dirk Schutyzer, Fabienne 

Févery, Kathy Stampaert, Philippe De Vos, 

Myriam Van Praet, Hans Van Bossuyt, Jos 

Van Damme, Alex De Meester, Koen Ver-

roken, Stefaan Guenther, Sofie Beuselinck, 

Elsje Bertier, Sabine De Bauw, Martin 

Minnaert, Katrien De Wilde, Bruno Criel 

en Alain Hinderyckx en vele anderen. 

Ongeveer 55 confraters werden door de 

patron of LJM gevormd, te veel om ze 

hier allemaal op te noemen.

Mr. L. J. Martens en wijlen Mr. F. Fazzi 

(in haar studententijd “Fernande la Bols-

jewik” genoemd) waren van hetzelfde 

studiejaar en deelden  in de beginjaren 

(nogal linkse) ideeën maar zij waren 

vooral zeer goede vrienden. 

Het koppel Martens-Bos en Decler-

cq-Fazzi werden vrienden voor het leven 

en ondanks hun verschillende politieke 

signatuur en rivaliteit verbroederden de 

beide kantoren eveneens. Het orgelpunt 

hiervan was de jaarlijkse voetbalmatch 

op het eerste plein van AA Gent met aan-

sluitend een diner met hilarische speeches 

waar elk kantoor zijn best deed om het 

andere kantoor de grond in te boren.

Ook de politieke benoemingen van magis-

traten hoorden daarbij. Wou je magistraat 

worden dan moest je gedurende 6 jaar kei-

hard voor de patron werken en dan maak-

te je een goede kans. En deze “politieke” 

benoemingen leverden voor het grootste 

deel ook goede magistraten af.  Door hun 

tamelijk lange en intensieve baliecarrières 

bleven zij de balie meestal genegen en de 

kwaliteit van de rechtspraak moest niet 

onderdoen voor hetgeen de huidige gene-

ratie magistraten afleveren.

Voor zijn stagiairs en medewerkers was 

Mr. Martens de ongedwongen en milde 

leermeester. Als een vader had hij oog 

voor de persoonlijke ontwikkeling en de 

gezinstoestand van zijn pupillen. Bij de 

geboorte van het eerste kind kreeg de sta-

giair een “kindervoiture” en voor die tijd 

kreeg de stagiair een voortreffelijk loon, 

naast dossiers van cliënten die de patron 

niet zelf wilde of kon behandelen en die 

dan eigen cliënten werden. De vrouwe-

lijke stagiairs werden geacht de nek van 

de patron te masseren (zelfs eens tijdens 

de pleidooien !) wanneer hij een van zijn 

frequente aanvallen van hoofdpijn kreeg.

Van zijn kant moest de stagiair bereid zijn 

hard en kwalitatief te werken naast vele 

andere taken als chauffeur, typist, post-

bezorger e.d.m…  Na drie jaar stage werd 

je verondersteld alle procedures van het 

gerechtelijk wetboek en van het wetboek 

van strafvordering al minstens één keer te 

hebben gedaan. Daarnaast werd ruime tijd 

besteed aan processtrategie. De grenzen 

van de procedure werden ook afgetast : 

“Zouden wij niet eens beslag leggen op de 

bankrekening van de tegenpartij ? Maar 

“patron die is onze client niets verschul-

digd ! Et alors, een beetje druk zetten dan 

plooien zij misschien…”

De stagiairs dienden ook één keer per 

week “de post” te doen. Toen er nog geen 

computers waren dicteerde de patron de 

briefwisseling. Dit gebeurde elke avond 

van de week tussen 21:00 uur en 2 à 4 uur 

’s morgens. De secretaresse legde de sta-

pels dossiers op het bureau van de patron. 

Voor hem schreven twee stagairs de gedic-

teerde brieven dan in heel snel tempo op 

in een kladschrift. Deze brieven of soms 

ook conclusies werden dan de volgende 

ochtend uitgetikt door een van de vier 

typisten. Daarvan staken de stagiairs heel 

veel op. Gezien Mr. Martens 7 dagen op 

7 werkte konden de stagiairs de zaterdag 

of de zondag op consultatie komen. Niet 

zelden werd Mr. Martens dan  opgebeld 

door prominenten (Wilfried Martens bv.) 

of ook confraters. Vooral de telefoons met 

Mr. Fazzi waren memorabel. Niet zelden 

ontaardden deze in scheldtirades in het 

plat Gents vnl. in echtscheidingszaken !

Vele confraters hadden ontzag voor Mr. 

Martens en toch dikwijls ook een beetje 

schrik. Hij was een te duchten tegen-

stander en van confraters die niet bij de 

pinken waren had hij geen hoge pet op en 

dit liet hij dan ook merken. Curatoren en 

bewindvoerders beschouwde hij eerder als 

veredelde ambtenaren. De Organen van 

de balie zelf vond hij te weinig ambitieus 

en te laks.

De carrière van Mr. Martens wordt al te 

dikwijls verengd tot de bekende assisen-

zaken die hij heeft gepleit (De Cramer, 

Helfen edm), maar naast strafzaken was 

hij bijna van alle markten thuis. Hij had 

ook veel buitenlandse contacten en pleitte 

af en toe ook in het buitenland.

Als “éminence grise” van de CVP had 

Mr. Martens een ontwikkelde politieke 

flair. Jaren voor de eerste zwarte zondag 

voorspelde hij reeds dat de traditionele 

centrumpartijen het moeilijk zouden 

krijgen, ten voordele van de nationalisti-

sche en extremistische partijen. Dit was 

toen visionair. Hij bekeek dit met enige 

bezorgdheid. Voor hem was de Vlaamse 

strijd vooral een sociale ontvoogdings-

strijd en het behouden van een sterke 

sociale zekerheid was daar zeker een van 

de speerpunten van.

Mr. L. J. Martens bleef tot kort voor zijn 

onverwacht overlijden op 3 november 

2019 werken. Zij motto was : “Mijn werk 

is een opium tegen de dood”.

Het was een eer en een genoegen om 

met deze sterke persoonlijkheid samen te 

werken.
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Wie MaG BLoeD GeVen?
Dankzij een nieuwe wet mag je tot je 66ste 

verjaardag bloed, plasma en bloedplaatjes 

geven. Je blijft donor, op voorwaarde dat 

je in de 3 jaar voor je 66ste verjaardag, een 

bloed-, plasma- of bloedplaatjesgift hebt 

gedaan.

alle info kan je verkrijgen bij :
Bloedtransfusiecentrum  
oost-Vlaanderen,  
ottergemsesteenweg 703,  
9000 Gent.  
t 09 / 331 82 33 
en op  
www.bloedgevendoetleven.be
Bloedtransfusiecentrum Gent,  
Sint-Pietersnieuwstraat 107, 9000 Gent.
donorrelatieswvlov@rodekruis.be 

Immers, in het nieuw gerechtsgebouw aan 

de Opgeëistenlaan houden alle Gentse 

actoren van justitie hun jaarlijks BLOED-

BAD

Wist je dat 70% van ons ooit eens bloed 

nodig heeft? Terwijl slechts 3 % van ons 

bloed doneert. Er is met andere woorden 

voortdurend nood aan bloed. 

Daarom werd in 2008 onder impuls van 

ererechter Geert Cheyns en in samenwer-

king met het Rode Kruis Vlaanderen een 

eerste bloedinzameling in het gerechtsge-

bouw georganiseerd. 

Iedereen die te maken heeft met justitie 

kan bloed geven of steunen : magistraten, 

advocaten, griffiers, parketsecretarissen, 

parketmedewerkers, griffiemedewerkers, 

notarissen, gerechtsdeurwaarders, politie-

diensten, …

Het aantal donoren stijgt jaar na jaar: van 

79 donoren in 2008 werden in 2019 118 

bloedgevers geteld.

Samengevat: het 12de bloedbad vindt 

plaats op donderdag 11 juni 2020, in het 

nieuw gerechtsgebouw tussen 10 en 12.30 

uur in de polyvalente vergaderzalen op de 

-1 verdieping, rechtover de eetzaal.

12de  BLOEDBAD
Bloed geven doet leven!
Bloed geven redt leven!

SAVE THE DATE

Kruis donderdag  11 juni 2020 alvast aan in je agenda.

alles vindt opnieuw plaats in het  
Koloniënpaleis van tervuren waar u  een 
dag vol loopwedstrijden, wandeltochten, 
randanimatie voor de kinderen én lekker 
eten en drinken mag verwachten.
 
 
inschrijven kan vanaf begin mei  
via run.advocaat.be

Ook dit jaar wordt u 
weer verwacht op de on-
dertussen legendarische 
advocatenrun. Vorig jaar 
schitterde de Gentse balie 
ondermeer in de persoon 
van Mr. Eline Delasorte 
die met een medaille te-
rugkeerde. We hopen dan 
ook dit jaar op een massale 
Gentse aanwezigheid op 
dit unieke evenement!

op 11 juni 2020 

ADVOCATENRUN
7 juni 2020
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Op donderdagavond 21 november 2019 

stond voor 16 gelukkigen een reisje ge-

pland naar het jaar 2121. Een plezierreisje 

werd het echter niet, want de deelnemers 

werden meteen ingezet in de frontlinie 

voor de (virtuele) strijd op leven en dood 

tussen mens en robot. Volledig uitgerust 

met de indrukwekkende Virtual Reali-

ty apparatuur van gastheer “The Park” 

(Dok Noord), gaven de deelnemers een 

uur lang het beste van zichzelf, met de 

mensheid als uiteindelijke winnaar van 

de strijd om onze planeet. Een unieke en 

verrassend intensieve belevenis voor ve-

len. De avond werd – in real life – gezellig 

afgesloten met nog een drankje in Hal 16.

Dinsdagavond 26 november 2019 stond 

met stip genoteerd in de agenda’s van 

de quizzers, aangezien er dan een geheel 

andere strijd zou worden gestreden: die 

om de troon van beste quizploeg van onze 

Gentse balie op de jaarlijkse Baliequiz. 

Plaats van het amusement was opnieuw 

het sportpark Moerkensheide in De 

Pinte. Quizmasters Vincent en Maarten 

gidsten de deelnemende ploegen met 

veel enthousiasme doorheen heel wat 

zenuwslopende rondes, terwijl de aanwe-

zigen ondertussen konden genieten van 

o.a. een lekker VLC-biertje. Uiteindelijk 

kroonde het team “George Mallory was 

First” zich tot winnaar, na bijna de gehele 

quiz aan de leiding te hebben gestaan. Een 

dikke proficiat aan onze confraters Jan 

De Waele, Jan De Winter, Frédéric Delbar 

en Karel Vincent. Zij mogen zich een jaar 

lang de beste quizzers van de Gentse balie 

noemen!

Ondertussen stond de VLC ook op het 

vlak van opleidingen niet stil. In no-

vember en december werden immers 3 

sessies “opleiding tot bewindvoerder” 

georganiseerd, in samenwerking met de 

Vrederechters van het arrondissement 

Oost-Vlaanderen. Het organiseren van 

dergelijke opleidingen was cruciaal 

geworden aangezien voortaan enkel be-

windvoerders zullen worden aangesteld 

die kunnen aantonen dat ze voldoende 

zijn opgeleid door het volgen of reeds 

gevolgd hebben van een adequate oplei-

ding. De deelnemers werden doorheen de 

sessies onderricht door tal van bekwame 

en interessante sprekers en konden na 

afloop genieten van een broodjesreceptie 

in de authentieke setting van de Oude 

Abdij van Drongen. 

Op woensdagavond 18 december 2019 

stond vervolgens een nieuwe studieavond 

ingepland. Mr. Bram Vandromme, ope-

ningsredenaar aan balie West, trachtte de 

aanwezigen te prikkelen met een uiteen-

zetting over digitalisering en innovatie 

binnen de advocatuur. Zoals u allen weet, 

zijn zowel de Gentse balie als de VLC zich 

uitermate bewust van de uitdagingen die 

ons beroep tegemoet gaat op het vlak van 

digitalisering. Het verdient aanbeveling 

dat elke advocaat zijn of haar huidige 

manier van werken analyseert en tegen 

het licht houdt van de steeds sneller wijzi-

gende digitale wereld rondom ons. Door 

het organiseren van studieavonden en de 

Digital Clinic Days trachten de VLC en de 

Gentse balie u hierin allen bij te staan. 

Om de start van het nieuwe decennium 

te vieren, nodigde de VLC alle Gentse 

confraters uit op 16 januari 2020 in de 

Polyvalente Zaal van het Gerechtsgebouw 

voor haar traditionele Nieuwjaarsdrink. 

De opkomst was opnieuw bijzonder 

talrijk en alle aanwezigen hieven gemoe-

delijk het glas op een voorspoedig nieuw 

jaar. 

Tot slot vond op donderdagavond 23 

januari 2020 nog een studieavond plaats. 

Mr. Hugo Lamon kwam de aanwezigen 

voorlichten omtrent “de advocaat als 

ethisch ondernemer” en maakte van de 

gelegenheid gebruik om zijn nieuwste 

boek (“Jubelende Justitie”) voor te stellen. 

Na afloop van de studieavond werd er 

nog nagepraat tijdens de broodjesreceptie.

Het verheugt ons te mogen vaststellen 

dat veel confraters geïnteresseerd zijn en 

blijven in de werking en activiteiten van 

de VLC en dat wij telkens op een mooie 

opkomst mogen rekenen. 2020 werd al-

vast goed ingezet en wij kijken ook de rest 

van het jaar met bijzonder veel goesting 

tegemoet! 

De Vlaamse
Conferentie | door Maarten Devreese

Na het drukke openingsweekend nam de Vlaamse Conferentie even de tijd 

om terug op adem te komen. In november was het echter weer volle gas vooruit.
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De Commissie
van

Stagiairs

| door Robin Verbeke

Onze nieuwe advocaat-stagiairs kennen 

ondertussen niet alleen het klappen van 

de zweep, maar ondervonden ook welke 

voordelen het advocatenleven kan bieden. 

Zo bezochten onze stagiairs op 3 decem-

ber 2019 jl. in café Charlatan een impro-

visatie- en stand-up-comedyavond van de 

gekende improvisatiegroep The Lunatics. 

We konden genieten van het betere im-

provisatiewerk, waarbij de verschillende 

comedians onvoorbereid moesten inspe-

len op allerhande thema’s – aangereikt 

door het publiek. De show bleek verras-

send ontspannend te zijn en de aanwezige 

stagiairs wisten de (soms aangebrande) 

humor zeker te smaken. 

Niet veel later, op 18 december 2019, 

bevestigde uw Commissie vervolgens 

haar jaarlijkse aanwezigheid op de Gentse 

Winterfeesten. Een ruime delegatie sta-

giairs wist zich tussen de massa door een 

weg te banen naar het warme hart van de 

kerstmarkt: de Moose Bar. We verwarm-

den onze innerlijke zelf niet enkel met 

elkaars aanwezigheid, maar ook met een 

jenevertje of een verkwikkende glühwein. 

Op 9 januari 2020 klonken ruim 40 sta-

giairs (een ware volksverhuis!) met een 

glaasje bubbels op het nieuwe jaar. Hier-

voor verhuisden we naar het ‘used book 

café’ Le Bal Infernal, waar we elkaar het 

beste wensten en 2020 goed inzetten.

Ondertussen ontvingen we ook nieuws 

van de Orde van Vlaamse Balies dat de 

minimumvergoeding voor eerstejaars-

stagiairs vanaf 1 september 2020 wordt 

verhoogd naar 1.800 euro. Uw Commissie 

juicht deze beslissing toe. Niet alleen ijve-

ren wij al langer voor een marktconforme 

vergoeding, ook ligt deze verhoging in lijn 

met de vele taken en balieverplichtingen 

van startende advocaat-stagiairs. Wij zijn 

ervan overtuigd dat deze beslissing een 

goede zaak is en een stap in de goede 

richting uitmaakt, met het oog op een 

duurzame groei van onze balie en een 

kwaliteitsvol professioneel leven voor 

jonge advocaten. 

Zo, beste patrons, nu bent u ook weer op 

de hoogte van wat uw stagiair allemaal 

bezighoudt na zijn of haar uren. Bovenal 

kan uit het bovenstaande worden afgeleid 

dat het stagiairsleven aan de Gentse balie 

floreert als nooit tevoren. Het is duidelijk: 

de advocaat-stagiair zit niet stil. 

Graag dank ik opnieuw alle enthousiaste-

lingen, zonder wiens aanwezigheid onze 

werking slechts een slag in het water zou 

zijn. Ook de komende maanden heeft uw 

Commissie nog heel wat in petto, waar-

onder onze sportactiviteit op 16 maart 

2020, een afterworkevent op 18 april 

2020, het fameuze Commissieweekend 

tijdens het weekend van 15, 16 en 17 mei 

2020 en ons debat op 4 juni 2020. Voor 

meer informatie verwijzen we graag naar 

onze facebookpagina ‘Commissie van 

Stagiairs balie Gent’, waar u een gede-

tailleerde kalender terugvindt van onze 

activiteiten.

Waarde confraters,

 

Graag gun ik u opnieuw een blik in het leven van een advocaat-stagiair, 

naar goede trimestriële gewoonte. 2020 is aangebroken, 

het gerechtelijk jaar draait op volle toeren en ook uw Commissie van Stagiairs zit op kruissnelheid.
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Receptie na de openingsrede van de balie 

Gent. Ik scan de zaal en zucht. Netwerken 

en ik zijn nooit een goeie match geweest. 

Het is als emoji stickers verzamelen voor 

volwassenen: hoe voeg ik nog wat gegeer-

de contacten toe aan mijn uitgebreide 

verzameling.

Ik wil niemand beledigen hoor, er waren 

veel belangrijke, interessante en zelfs lieve 

mensen aanwezig. Maar laten we eerlijk 

zijn: de modus ‘diepgaande gesprekken’ 

staat op zo’n recepties niet meteen op 

stand-by. Vreselijk vind ik dat, want ik 

tracht small-talk steevast zo ‘small’ moge-

lijk te houden. Bij voorkeur een anorec-

tisch smalle size zero. 

Maar goed, vandaag zou ik mijn best 

doen, herinner ik me mezelf vermanend, 

dus ik begeef me met mijn glimlach en 

mijn hele kudde koetjes en kalfjes tussen 

de anderen.  

Ik wissel een veelbetekenende blik met 

een griffier, knik glimlachend naar en-

kele bevriende advocaten en geef een 

welgemeend compliment aan een con-

frater (omdat ik haar onlangs kundig 

politierechter D’Hondt een en al oor zag 

pleiten.)

Maar na een half uurtje zie ik toch weer 

vooral mensen kijken over de schou-

der van hun gesprekspartner, zoekend 

naar wie ze daarna ook nog even willen 

spreken. Iemand dringt mijn conversa-

tie binnen, onderbreekt me midden in 

mijn zin en vraagt retorisch of hij mijn 

gesprekspartner even kan lenen. (Wat nu, 

“lenen”?) Ik blijf alleen achter, te midden 

van al die druk chitchattende confraters. 

Zelfs mijn koetjes en kalfjes zijn hoofd-

schuddend elders gaan grazen. 

Dan valt mijn blik op een oude man die 

op een stoel glazig voor zich uit zit te 

staren. Doordat hij neerzit op de staande 

receptie wordt hij op niemands radar 

opgemerkt. De schalen met hapjes en de 

gesprekken glijden een halve meter hoger 

ongrijpbaar boven zijn hoofd. In zijn 

oude geaderde handen blijft hij verveeld 

zitten met een glas dat al een tijdje leeg 

lijkt te zijn. 

In een opwelling zet ik me neer op de 

stoel naast hem en sla mijn aandacht 

om hem heen. Zijn ogen focussen van 

een dromerig elders naar mij. Hij vraagt 

me of ik ook advocaat ben. Na mijn be-

vestiging schrapt hij verder elke andere 

inleiding. Als je bijna een eeuw oud bent, 

heb je helemaal geen tijd meer voor op-

pervlakkigheid. 

Ik mag mee tijdreizen in zijn herinnerin-

gen. 

Hij vertelt me over hoe zijn vrouw de lief-

de van zijn leven werd en hoe hij haar een 

decennium geleden verloor aan de dood. 

De herinnering aan haar doet zijn ogen 

glanzen en bij weerkaatsing ook de mijne.

Hij wint mijn sympathie met zijn verhaal 

over waarom hij niet houdt van breed-

sprakerige speeches en kruidt zijn betoog 

met een heerlijke anekdote waar ik graag 

bij had willen zijn. 

Hij onthult me dat hij aanvankelijk niet 

eens van plan was geweest om advocaat 

te worden, maar van idee veranderde 

doordat hij zo getroffen was door de 

vriendelijkheid van een groot man. Niét 

de grote faam, niet de rijkdom, maar zijn 

grote hartelijkheid. Deze man is werkelijk 

om te smelten. Hij is als een verrimpeld 

verhalenbundel dat je maar niet weg kan 

leggen. 

Als dit een film was, dan zou de muziek 

aanzwellen en een spot gouden licht over 

ons werpen. Een dienster buigt een schaal 

met hapjes uitnodigend naar ons toe. Hij 

kiest er zorgvuldig eentje uit en hervat 

daarna gretig onze conversatie. Er is geen 

spoortje vermoeidheid meer te bespeuren. 

We hadden het over kanker, verlies, de 

kunst van een goed pleidooi ... Hij droeg 

zelfs een gedicht voor van de tuinman en 

de dood en kijkt me na de laatste regel 

intens tevreden aan als hij ziet dat ik ont-

roerd ben. 

Een uurtje later wandelen ik en mijn 

glimlach naar de parking. Ik voel me als 

een kind aan wie de mooiste sprookjes 

werden voorgelezen. Intonatie noch pas-

sie gespaard. 

Voor netwerken ben ik helaas nog steeds 

gebuisd: ik heb deze keer zelfs niet eens 

mijn naam vermeld...

NETWERkEN 

| door Ine Van Seghbroeck 

Cursiefje  

voor een dummy



Contactinfo
Vanbreda Risk & Benefi ts
Plantin en Moretuslei 297
2140 Antwerpen
Tel. + 32 3 217 67 67
info@vanbreda.be

Het is makkelijk verloren lopen in de verzekeringswereld. 
Vanbreda Risk & Benefi ts toont u graag de juiste weg naar een verzekeringsplan 
beroepsaansprakelijkheid op maat.
Als toonaangevende verzekeringsmakelaar en consultant leveren wij op dit 
vlak reeds jarenlang oplossingen aan de Ordes van Advocaten en de Orde van 
Vlaamse Balies.
Bent u als advocaat in het bezit van een kunstcollectie, dan kunt u terecht 
bij onze Fine Art Division. Dankzij onze exclusieve samenwerking met 
nicheverzekeraars in kunst- en antiekverzekeringen én gespecialiseerde 
experten, kunnen wij u nu ook een verzekering op maat van uw privécollectie 
garanderen.
U merkt het: zowel in uw beroeps- als in uw privéleven kunt u vertrouwen op 
Vanbreda Risk & Benefi ts.

www.vanbreda.be  /  www.eosrisq.be

Een verzekeringsplan op uw maat?
Wij helpen u graag op weg.

advertentie_BXL.indd   1 1/09/2011   10:36:19

4000 aangesloten advocaten, 
dat pleit voor Xerius!
Luister naar de argumenten van uw confraters en sluit ook aan bij Xerius, 
het grootste sociaal verzekeringsfonds voor advocaten.

Overstappen naar Xerius is gratis en gemakkelijk 
via www.xerius.be/overstappen

UW VOORDELEN

advies van topkwaliteit

toegang tot de informatie 
in uw digitaal dossier

de laagste werkings-
kosten in de sector: 
slechts 3,05%

gratis persoonlijke 
pensioenberekening en 
bijhorende begeleiding
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Romeinsesteenweg 564 A  
1853 Grimbergen 

(Strombeek-Bever) 
T 02 304 11 11 
F 02 304 11 10 

info@precura.be 
www.precura.be

Uw professionele carrière draait wellicht op volle toeren, maar er zijn van die dingen die u niet ziet aankomen 
– waarschuwingssignalen of niet: een depressie, burn-out of een banaal ongeluk met arbeidsongeschiktheid 
tot gevolg. PRECURA biedt u op dat moment een stevige bescherming tegen inkomensverlies. Bij PRECURA 
bent u méér dan een polisnummer alleen. Zo zorgt onze Disability Case Manager (DCM) voor een persoonlijke 
begeleiding in geval van ziekte of ongeval. 

U kiest bij PRECURA zélf de hoogte van uw vervangingsinkomen. Via uw Balie kan u zich aansluiten bij de 
collectieve Basiswaarborg “Prevoca”. U kan uw dagvergoeding ook optrekken “à la carte” via onze individuele 
inkomensverzekering “Precura”. Tot slot kan u zich ook via uw advocatenkantoor supplementair verzekeren 
onder de noemer “Prevoca Office”. Sta even stil bij het belang van uw inkomensverzekering en contacteer ons: 
02 304 11 11. Wij zorgen voor uw financiële gemoedsrust.

www.precura.be 

PRECURA, uw verzekering tegen 
inkomensverlies bij ziekte en ongeval.

Prevoca

Uw collectieve  
inkomens- 

verzekering 
via uw Balie

Precura

Uw bijkomende 
individuele  
inkomens- 

verzekering

Prevoca Office

Uw collectieve 
inkomens- 

verzekering op 
maat van  

kantoren en 
associaties

Omzetverzekering 
Precura PRO

Bescherm uw 
inkomen en de 
omzet van uw
vennootschap  
bij ziekte en 

ongeval


