
1v.u. Orde van Advocaten-balie Gent, Opgeëistenlaan 401, 9000 Gent

en
Strop

TogaTrimestrieel tijdschrift
13° jAArGAnG 

DECEMBEr

2020

jAnUArI

FEBrUArI

2021

N° 

45



2 3

dat de openingsrede op de valreep een integraal 

digitaal evenement werd, was iets waar we mee 

konden leven, mede dankzij de inspanningen van de 

vlaamse conferentie die zorgde voor welgekomen 

snackbare attributen, te consumeren tijdens het 

bekijken van de rede.

Een primeur met de allereerste digitale rede, maar 

er is ook een website www.decrisiswastekort.be met 

stof tot nadenken. allen daarheen.

aan sommige tradities wordt niet geraakt en dus 

kwam er een al even boeiende repliek van de waar-

nemend stafhouder. u vindt in dit nummer een 

aantal interessante citaten.

om in de sfeer te blijven werden in dit nummer ook 

confraters karel vincent en Bram vandromme even 

aan de tand gevoeld over ondermeer digitalisering, 

bekeken door de ovB-bril. u heeft nog net de tijd 

om u te engageren voor de taskforce “overmorgen”.

de digitalisering van justitie is een merkwaardig 

beest: zo kwam in september jl. het bericht binnen 

dat het ontwikkelen van een digitale databank van 

vonnissen en arresten opnieuw voor jaren wordt 

uitgesteld.

herinnert u zich nog het phenixproject dat dateert 

van 20 jaar geleden. toen dachten de optimisten 

onder ons dat digitale justitie een paar jaar later een 

feit zou zijn.

niettemin heeft de nieuwe kersverse minister van 

justitie beloofd prioriteit te maken van snelle voor-

uitgang op dat vlak, en blijkt er toch steeds weer wat 

méér mogelijk. mijn advocatenhart  hoopt wel dat 

echte zittingen met echte mensen enkel als het - pak-

weg door een vervelende pandemie - noodzakelijk is 

vervangen zullen worden door videoconferenties etc.

fijn is ook het verder uitrollen van de j-box: de 

dag van de uitspraak ontvangt u de uitspraak in uw 

mailbox. hiervoor wel even aanmelden op dpa én 

alle rechtbanken en hoven in dit systeem toevoegen.
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Inhoudstafel
De crisis was te kort. 

Dat was de titel van de schitterende openingsrede, 

uitgesproken door confrater Stéphane Criel. 

Vandaag blijkt dat de crisis misschien niet te kort was. 
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EnkElE opgEmErktE citatEn uit 

dE rEpliEk van dE stafhoudEr:

“u roept op tot een mentaliteitswijziging, 

beste stephane.

ik steun u daarin, maar zonder efficiënt 

regelgevend kader blijft dit mogelijks een 

tijdelijk en voorbijgaand gegeven.  

Een variëteit van ontelbare goed bedoelde 

initiatieven met veel gemiste kansen.”

-

“Een van de grote onthullingen van het 

ruimtetijdperk is het perspectief dat de 

mensheid op zichzelf heeft gekregen. als 

we de aarde vanuit de ruimte zien, zien 

we onszelf als een geheel. We zien de 

eenheid, niet de verschillen. het is zo’n 

eenvoudig beeld met een meeslepende 

boodschap, één planeet en één menselijk 

ras.”

Stephen HAWKING 
‘de antwoorden op de grote vragen’,  

spectrum, 2018, p. 31

-

“het concept van de “advocaat-bediende” 

zal niet alle problemen oplossen, maar 

kan in een voldoende aantal gevallen 

verlies van waardevolle vrouwelijke advo-

cates voorkomen.

misschien kan 2022 als jubileumjaar voor 

100 jaar vrouwen aan de balie een mooie 

uitdaging zijn om dit probleem in kaart te 

brengen en oplossingen aan te reiken.”

-

“We missen nu allemaal het samenzijn en 

het klinken van het glas.

laat ons dit gemis indachtig zijn als het 

wel weer kan.”

ik onderschrijf zijn oproep in alle onderdelen ervan.

Zijn oproep dreigt echter verloren te gaan in een  

veelvoud van goedbedoelde en naast elkaar bestaande 

initiatieven.  

het vergt moed om een mentaliteitswijziging te  

bepleiten.

stel echter niet enkel uw hoop op zulke gedragswijziging.

Wat u even hard nodig heeft, is financiering en een wet-

telijke omkadering die voor alle betrokken actoren en 

over de arrondissementen heen het protocol voorschrijft 

en heldere en éénduidige communicatie bevat.

alleen een sterk beleid met visie en financiële onder-

steuning kan op korte termijn tot efficiënte digitalisering 

leiden.

-

Beleid is te veel crisis-management geworden.

het moet daarentegen gericht zijn op preventie: ik wil 

niet het beste uit de crisis meenemen, ik pleit ervoor dat 

de crisis voorkomen wordt.

goed beleid is gericht op continuïteit en duidelijkheid; 

continuïteit van het maatschappelijk en economisch 

leven, en duidelijkheid als gevolg van heldere, beknopte 

en overzichtelijke wetgeving.

Elke sluiting of stopzetting van economische, sociale, 

culturele, sportieve activiteit is het gevolg van een falend 

preventiebeleid.  

En in de plaats van duidelijkheid kregen we sinds het 

begin van dit jaar liefst 1965 covid-gerelateerde publi-

caties in het Belgisch staatsblad, met een onnavolgbare 

waaier aan differentiatie over gewesten, provincies en 

gemeenten heen.

“als het te moeilijk wordt, en niet langer 

verplicht is, dan grijpen we terug naar 

oude mechanismen, gaan we gewoon 

terug naar die zitting,… ook al weten we 

dat we daardoor eigenlijk minder efficiënt 

werken.”

| 23 oktober 2020
 marnix moerman, waarnemend stafhouderSPEECH

opening gerechtelijk jaar 2020

Woord  
van de Stafhouder

“dank aan onze voorzitster van de 

vlaamse conferentie én haar bestuur: in 

wat voor ondankbare omstandigheden 

hebben jullie dit georganiseerd, en wat 

een fantastisch werk hebben jullie gerea-

liseerd. het wordt een memorabele ope-

ningsvergadering, om meerdere reden, en 

dat hoofdzakelijk dankzij jullie.”

-

“het batonnaat gaat niet over de stafhou-

der, het gaat over de balie.”

Onze Openingsredenaar wil van de crisis voordeel halen 

en het voordeel van noodoplossingen meenemen naar de toekomst.

Hij heeft ons meer dan zinvolle uitdagingen voorgehouden.

WijkEnd licht

Jullie leken net kleine kinderen,  

altijd tuk op een verhaal.

En ik had er al zo veel verteld;

ik had genoeg verzonnen.  

Dus gaf ik jullie potlood en papier.

Ik gaf jullie pennen van riet dat ik zelf 

sneed, middagenlang in de dampige velden.

Schrijf jullie eigen verhaal maar, zei ik.

Na al die jaren luisteren, zouden jullie wel 

weten wat een verhaal was dacht ik.

Zeuren was het enige wat jullie konden.

Alles moest jullie worden uitgelegd,  

op eigen kracht doorgrondden jullie niets.

Toen besefte ik dat jullie niet konden  

denken met werkelijke lef of passie;

jullie hadden je leven nog niet geleid, 

geen eigen rampen doorstaan.

Dus gaf ik jullie levens, gaf ik jullie rampen, 

want schrijfgerei alleen bleek niet genoeg.

Jullie zullen nooit weten hoe goed het  

me doet jullie daar te zien zitten

als onafhankelijke wezens,  

jullie te zien dromen bij het open raam,

potloden die ik jullie gaf in de aanslag  

tot de zomerochtend in woorden opgaat.

Het scheppen heeft jullie opgewonden  

ik wist het van tevoren,  

dat doet het in het begin altijd.

En ik ben vrij om te doen wat ik wil,  

me met andere dingen bezig te houden,

in het volste vertrouwen dat jullie  

me niet meer nodig hebben.

Louise Glück,  
nobelprijswinnares literatuur 2020

op 23 oktober vond voor het eerst een digitale openingsrede plaats ‘de crisis was te kort’. 
historisch moment op veel vlakken. mr. stephane criel onderhield ons op bijzonder boeiende wijze over 
innovatie, digitalisering en de beleving en impact van de coronacrisis op de actoren van justitie.
de openingsrede werd live gestreamd vanuit een filmstudio.
Er is ook de website www.decrisiswastekort.be    
Wat is voor u in de crisis die ons teistert, het meest opvallend, zowel positief als negatief.  
Wat heeft u zelf geleerd in en uit de lockdown?  
Wat zijn de zaken die u daaruit meeneemt voor de toekomst?
En trouwens, hoe ziet u die toekomst? Wat is uw beeld van de situatie binnen 6 maand, of 12 maand.  
hoe voelt u zich daarbij en wat zijn uw voornemens?  
of: wat denkt u van de stelling dat de crisis te kort was?  
onze waarnemend stafhouder gaf repliek:

vlaamseconferentie.be/openingsrede-balie-van-gent-2020/  
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Bewegingen 

28.08.2020
LIJST VAN DE STAGIAIRS 
WEgLATINg LIJST
NAAM STAgEMEESTEr BESLISSINg rAAd

Mr. SENAVE Astrid Mr. Sven Boullart weglating m.i.v. 01.08.2020

Mr. HENDRICKX Pauline Mr. Joris Van cauter datum opname balie West-Vlaanderen

TABLEAU 
WEgLATINg TABLEAU
NAAM BESLISSINg rAAd

Mr. VANDEGEHUCHTE Joke weglating m.i.v. 30.09.2020 om 24u

Mr. ROELAND Jean-Paul weglating m.i.v. 31.07.2020 om 24u

Mr. DEFAUW Tim datum opname balie West-Vlaanderen 

Mr. BOYDENS Lieselot weglating m.i.v. 29.09.2020

Mr. VAN DRIESSCHE Geert datum opname balie dendermonde

STAGEMEESTERS 
OPNAME LIJST STAgEMEESTErS
NAAM BESLISSINg rAAd

Mr. BACHERT Elena Opname m.i.v. 02.09.2020

Mr. MARTENS Kim Opname m.i.v. 02.09.2020

Mr. BRICOUT Tine Opname m.i.v. 02.09.2020

Mr. THOEN Bruno Opname m.i.v. 02.09.2020

WIJZIgINg STAgEMEESTEr
NAAM STAgEMEESTEr     BESLISSINg rAAd

Mr. QUAIRIAT Florence gaat van Mr. Bruno Soenen naar Mr. Nicholas de Mot Wijziging m.i.v. 02.09.2020

Mr. DEPRAETERE Robin gaat van Mr. Laurent Balcaen naar Mr. Isabel de groote Wijziging m.i.v. 01.10.2020

Mr. PENDERS Lukas gaat van Mr. Laurent Bracke naar Mr. Jacqueline Meersman Wijziging m.i.v. 02.09.2020

Mr. PARLAK Süleyman gaat van Mr. Meryem Kacar naar Mr. Mohamed Ozdemir Wijziging m.i.v. 02.09.2020

LIJST VAN DE STAGIAIRS 
OPNAME 
NAAM STAgEMEESTEr   BESLISSINg rAAd

AERTSSEN Lysanne Mr. Lieven Wijndaele  Opname m.i.v. 02.09.2020

BOGAERT Hanne Mr. Frank Burssens  Opname m.i.v. 02.09.2020

CROMHEECKE Wendy Mr. Tom Malfait  Opname m.i.v. 02.09.2020

DE SCHAMPHELAERE Freya Mr. Elena Bachert  Opname m.i.v. 02.09.2020

DIELEMAN Sébastien Mr. rik galle  Opname m.i.v. 02.09.2020

DUERINCK Elke Mr. Leen de Vriese  Opname m.i.v. 02.09.2020

JANSSENS Lore Mr. Alain hinderyckx  Opname m.i.v. 02.09.2020

KONINGS Jente Mr. Bruno Soenen  Opname m.i.v. 02.09.2020

LAROY Charlotte Mr. Bert Bekaert  Opname m.i.v. 01.10.2020

LENAERTS Julie Mr. Joris Van cauter  Opname m.i.v. 02.09.2020

LERMYTE Emma Mr. Stijn Vastmans  Opname m.i.v. 02.09.2020

MEIRLAEN Evelyne Mr. Bart heytens  Opname m.i.v. 02.09.2020

PARMENTIER Wouter Mr. Sabine Vanoverbeke  Opname m.i.v. 02.09.2020

LIJST VAN DE STAGIAIRS 
OPNAME 
NAAM STAgEMEESTEr  BESLISSINg rAAd

SCHREURS Fien Mr. Stijn de Meulenaer Opname m.i.v. 02.09.2020

SINGELéE Pauline Mr. Timothy Van de gehuchte Opname m.i.v. 02.09.2020

STEYAERT Stéphanie Mr. Laurens van Puyenbroeck Opname m.i.v. 01.10.2020

TROCH Kelly Mr. Stephane Vereecken Opname m.i.v. 02.09.2020

VAN CAUTER Bert Mr. Jan Temmerman Opname m.i.v. 02.09.2020

VANDENDRIESSCHE Valentine Mr. dominique Blommaert Opname m.i.v. 02.09.2020

VERBEECK Mathijs Mr. Thierry Lauwers Opname m.i.v. 02.09.2020

VERFAILLIE Amélie Mr. Nicholas de Mot Opname m.i.v. 02.09.2020

VERKEST Bettina Mr. Isabelle Quintyn Opname m.i.v. 02.09.2020

OPNAME LIJST STAgIAIrS (KOMENdE VAN EEN ANdErE BALIE) 
NAAM STAgEMEESTEr  BESLISSINg rAAd

Mr. GAUDIUS Camille Mr. Ann Verbist  Opname m.i.v. 02.09.2020

(komende van NOAB)
Mr. DECLERCQ Charlotte Mr. Bruno Thoen  Opname m.i.v. 02.09.2020

(komende van balie West)

ONdErBrEKINg STAgE 
NAAM STAgEMEESTEr  BESLISSINg rAAd

Mr. VANTILBORG Thomas Mr. Nina Van Eeckhaut Onderbreking m.i.v. 01.09.2020

SchOrSINg STAgE 
NAAM STAgEMEESTEr  BESLISSINg rAAd

Mr. VAN LAETHEM Christophe Mr. Alain hinderyckx Schorsing stage m.i.v. 01.09.2020 gedurende 6 maand

TABLEAU 
OPNAME TABLEAU 
NAAM BESLISSINg rAAd

Mr. COETSIER Dimas Opname m.i.v. 05.09.2020

WEdErOPNAME TABLEAU 
NAAM BESLISSINg rAAd

DE PLUS Stefan Opname m.i.v. 02.09.2020

WEgLATINg TABLEAU 
NAAM BESLISSINg rAAd

Mr. VERMEIRE Liesbeth Weglating m.i.v. 17.08.2020

Mr. DE CEUNINCK Emily Weglating m.i.v. datum opname balie West

Mr. VANDE SIJPE Jeroen Weglating m.i.v. datum opname balie Brussel Nederlands

Mr. VAN EECKAUTE Joyce Weglating m.i.v. 31.10.2020

Mr. DELIE Lies Weglating m.i.v. 30.09.2020

TWEEdE KANTOOr 
NAAM BESLISSINg rAAd

Mr. VAN CAENEGEM Lieven Akte wijziging bijkantoor te 9810 Nazareth, ’s gravenstraat 217 naar hoofdkantoor

Mr. VAN PUYENBROECK Laurens Toelating tot tweede kantoor Lembeke, Eikenlaan 16 m.i.v. 02.09.2020

Mr. MANNAERT Bart Toelating tot tweede kantoor te 9051 Sint-denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126 A. 

 m.i.v. 02.09.2020

vErgadEring raad van de orde

Bewegingen 
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Bewegingen 

08.09.2020

13.10.2020

LIJST VAN DE STAGIAIRS 
OPNAME LIJST
NAAM STAgEMEESTEr BESLISSINg rAAd

VAN HOECKE Sarah  Mr. Arvid de Smet Opname m.i.v. 09.09.2020

STAGEMEESTERS 
OPNAME LIJST STAgEMEESTErS
NAAM BESLISSINg rAAd

Mr.  DHONDT Reinhard Opname m.i.v. 22.09.2020

Mr. BURM Sara Opname m.i.v. 22.09.2020

Mr. DE LANGHE Frank Opname m.i.v. 22.09.2020

LIJST VAN DE STAGIAIRS 
OPNAME LIJST
NAAM STAgEMEESTEr  BESLISSINg rAAd

VRANKEN Jennifer  Mr. Jan Fiers Opname m.i.v. 01.10.2020

VRIJDAGHS Ellen Mr. Stanislas Ossieur Opname m.i.v. 01.10.2020

 VANDERCRUYSSEN Titine Mr. Mieke Moorthamer Opname m.i.v. 01.10.2020

ROUVROY Gilles  Mr. Koen de Bock Opname m.i.v. 01.10.2020

JANSSENS Emma Mr. Sammy Bouzoumita Opname m.i.v. 01.10.2020

PARMENTIER Elise Mr. Wim Vanbiervliet Opname m.i.v. 01.10.2020

VAN DE MEIRSSCHE Angelique Mr. Veerle Tollenaere Opname m.i.v. 01.10.2020

DECOSTER Ana Mr. Jan de Winter Opname m.i.v. 01.10.2020

WEgLATINg LIJST 
NAAM STAgEMEESTEr  BESLISSINg rAAd

Mr. FRANCOIS Philip Mr. Astrid Lippens Weglating m.i.v. 30.09.2020

Mr. VAN BEETHOVEN Laura Mr. gerd Leyns Weglating m.i.v. 25.09.2020

Mr. DE TAEYE Evelien Mr. Laurent Proot Weglating m.i.v. 31.08.2020

Mr. QUAGEBEUR Femke Mr. Natalie Aernoudts Weglating m.i.v. 29.09.2020

TABLEAU 
OPNAME TABLEAU  (KOMENdE VAN EEN ANdErE BALIE)
NAAM BESLISSINg rAAd

Mr. DE SCHRYVER Jeroen Opname m.i.v. 02.09.2020

(komende van NOAB)

OPNAME TABLEAU (NA STAgE) 
NAAM BESLISSINg rAAd

Mr. RYSTRAND Caroline Opname m.i.v. 10.10.2020

Mr. DEBERSAQUES An-Sofie Opname m.i.v. 01.10.2020

Mr. CROES Astrid Opname m.i.v. 10.10.2020

Mr. SCHOONBAERT Lize Opname m.i.v. 22.09.2020

Mr. VANDENBERGHE Fred Opname m.i.v. 22.09.2020

Mr. BOURAS Saida Opname m.i.v. 05.09.2020

Mr. VANMARCKE Mattijs Opname m.i.v. 02.10.2020

Mr. VERBEKE Robin Opname m.i.v.01.10.2020

Mr. VAN MOER Eva Opname m.i.v.01.10.2020

Mr. CARAMIN Maxime Opname m.i.v. 10.10.2020

Mr. GONISSEN Peter Opname m.i.v. 11.10.2020 

WEgLATINg TABLEAU 
NAAM BESLISSINg rAAd

Mr. CROES Astrid Weglating m.i.v. 10.10.2020

Mr. VANMARCKE Mattijs Weglating m.i.v. datum opname balie West-Vlaanderen

Mr. VAN MOER Eva Weglating m.i.v. 01.10.2020

Mr. VAN BRITSOM Vincent Weglating m.i.v. 31.12.2020 om 24u

Mr. LAMMENS Kenny  Weglating m.i.v. 30.09.2020 om 24u

Mr. VERMAERE Maria Weglating m.i.v. 30.09.2020 om 24u

Mr. VERSTRAETEN Evelien Weglating m.i.v. datum opname balie Leuven

Mr. DE VYLDER Elsbeth Weglating m.i.v. 30.09.2020 om 24u

Mr. GÜNER Yeliz Weglating m.i.v. 24.09.2020

Mr. STANDAERT Elisabeth Weglating m.i.v. 30.09.2020

STAGEMEESTERS 
OPNAME LIJST STAgEMEESTErS
NAAM BESLISSINg rAAd

Mr. VAN LANCKER Stijn Opname m.i.v. 13.10.2020

Mr. VAN DEN BOSSCHE Tanja Opname m.i.v. 13.10.2020

WIJZIgINg STAgEMEESTEr
NAAM TOELIchTINg     BESLISSINg rAAd

Mr. VANDEWALLE Astrid gaat van Mr. Marleen heymans naar Mr. Kris Wellekens Wijziging m.i.v. 16.10.2020

Mr. VANNESTE Sophie gaat van Mr. Véronique de coster naar Mr. Serge defrenne Wijziging m.i.v. 01.06.2020 

LIJST VAN DE STAGIAIRS 
OPNAME LIJST
NAAM  STAgEMEESTEr BESLISSINg rAAd 

COPPENS Johanna Mr. carmenta decordier Opname m.i.v. 13.10.2020

COPPENS Maïte Mr. donat Lambert Opname m.i.v. 13.10.2020

COUCKE Laura Mr. Véronique Pede Opname m.i.v. 13.10.2020

DE BOI Camille Mr. Kim Martens Opname m.i.v. 13.10.2020

DE CORTE Lize Mr. Frank de Langhe Opname m.i.v. 13.10.2020

DE MULDER Wim Mr. Tine Bricout Opname m.i.v. 13.10.2020

DE RUCK Leen Mr. Bertrand Vrijens Opname m.i.v. 13.10.2020

JANSSENS Thomas Mr. Frank Scheerlinck Opname m.i.v. 13.10.2020

NIMMEGEERS Nicolas Mr. Sara Burm Opname m.i.v. 13.10.2020

SCHREURS Romy Mr. Jan Fiers Opname m.i.v. 13.10.2020

FRYGES Florence Mr. Bruno Thoen Opname m.i.v. 13.10.2020

VAN der HAEGEN Eveline Mr. Tanja Van den Bossche  Opname m.i.v. 13.10.2020

VAN DRIESSCHE Sander Mr. Filip heymans Opname m.i.v. 13.10.2020

VAN LAER Joselien Mr. Lieven Wijndaele Opname m.i.v. 13.10.2020

VANSPEYBROECK Jens Mr. gerd Leyns Opname m.i.v. 13.10.2020

VERHASSELT Emma Mr. Pieter Van Assche Opname m.i.v. 13.10.2020

VERHEYE Marie Mr. Karen Ongena Opname m.i.v. 13.10.2020

VANDE LANOTTE Johan Mr. christine Mussche Opname m.i.v. 18.10.2020

TABLEAU 
WEdErOPNAME TABLEAU  
NAAM BESLISSINg rAAd

VAN ACKER Hans Wederopname m.i.v. 13.10.2020

VAN HOOREBEKE Pierre Wederopname m.i.v. 02.11.2020

OPNAME TABLEAU (KOMENdE VAN EEN ANdErE BALIE)
NAAM BESLISSINg rAAd

Mr. VANREUSEL Rik Opname m.i.v. 13.10.2020

vErgadEring raad van de orde

Bewegingen 
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Bewegingen 

08.09.2020
TABLEAU 
OPNAME TABLEAU (NA STAgE) 
NAAM BESLISSINg rAAd

Mr. DANIEL Maxim Opname m.i.v. 05.09.2020

Mr. VANDENDRIESSCHE Liesbet Opname m.i.v. 01.10.2020

Mr. VANHEE Bram Opname m.i.v. 25.09.2020

Mr. DELAGRANGE Hannes Opname m.i.v. 13.10.2020

Mr. VANDEWALLE Mathias Opname m.i.v. 13.10.2020

Mr. STOROJENKO Kyrylo Opname m.i.v. 01.10.2020

Mr. MATTELIN Evelien Opname m.i.v. 01.10.2020

Mr. QUAIRIAT Florence Opname m.i.v. 01.10.2020

Mr. TASSENOY Jeroen Opname m.i.v. 01.10.2020

Mr. AUDOORE Geraard Opname m.i.v. 13.10.2020

Mr. HOLST Wilhelmina Opname m.i.v. 01.10.2020

Mr. DE SMET Helena Opname m.i.v. 01.10.2020

Mr. CUVELIER Mathieu Opname m.i.v. 11.10.2020

Mr. NGUYEN Pham Anh Minh Opname m.i.v. 16.10.2020

Mr. DE PAEPE Lisa Opname m.i.v. 01.10.2020

Mr. DE CLERCQ Josefi en Opname m.i.v. 10.10.2020

WEgLATINg TABLEAU    
NAAM BESLISSINg rAAd

Mr. BAERT Anneloes weglating m.i.v. 19.10.2020

TWEEdE KANTOOr   
NAAM BESLISSINg rAAd

Mr. MORTIER Geert Stopzetting tweede kantoor 9000 gent, Koningin Astridlaan 91 m.i.v. 31.12.2020

vErgadEring raad van de orde
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Geboortes
Mahir, zoontje van Ercan Tok
Georges, zoontje van Siemon Aelbrecht
Florence, dochtertje van Pieter-Jan Smet

de ovB wil verbinden. Wie orde express 

leest, eenieder dus, heeft de nieuwe stijl in 

de communicatie reeds mogen ervaren. 

Een grote stap voorwaarts wat mij betreft, 

met een gedurfde voorzitter op vrijdag.

dat de stage en de beroepsopleiding 

werden herzien is de merite van het vorig 

bestuur.  dit nu realiseren is een opdracht 

voor het huidig bestuur. het digitaal den-

ken en werken moet ten dienste komen 

van de kwaliteit, maar ook de welvaart en 

het welzijn van de advocaat zijn essentiële 

aandachtspunten.

misschien is het allemaal wat veel en 

terecht werd de vraag gesteld hoe het 

bestuur denkt dat te zullen invullen. mr. 

frank van vlaenderen riep op om onze 

confraters terug hoop te geven, de magis-

tratuur niet te vergeten, en het beleids-

plan actief te verspreiden. 

de nieuwe BjB-applicatie werd aangekon-

digd voor de lente 2021. vragen werden 

gesteld over de opvolging van de tucht, 

over diplad, de advocatenbarometer, de 

work-life balans. kortom de zorg van 

iedereen die zich om de balie bekommert.

de reactie van de algemene vergadering 

was terecht positief en het beleidsplan 

werd met een overweldigende meerder-

heid en na een gezond debat goedge-

keurd.

Wie het beleidsplan wil kennen heeft het 

zeker gelezen in de vernieuwde orde ex-

press, of vindt het online op het privaat 

luik. ik onthield een aantal kernwoorden.

het bestuur wil de advocatuur weer 

aanwezig maken in het maatschappelijk 

debat, laten zien dat de advocatuur een 

kompasrol waarneemt, de eigen positie 

van de advocatuur als beroepsgroep on-

dersteunen, alert zijn en alert maken, het 

overleg met de maatschappelijke actoren 

levend houden. aanwezigheid dus. ambi-

tieus en concreet in te vullen. We houden 

het verder in het oog.

Er komt een taskforce voor morgen en 

overmorgen. ovB wil meedenken met de 

jongeren over hun plaats in de beroeps-

groep,  anderen bevragen. de regulatory 

sandbox, weet je nog,  onze openingsre-

denaar mr. stephane criel ?  Bestuurder 

Bram van dromme nodigde reeds uit. 

het ogenblik om deel te nemen, jouw 

stem te laten horen, en hopelijk heeft 

reeds een enkeling  van onze balie, jong of 

oud, gereageerd. de toekomst, innoveren, 

veranderen, ons sociaal statuut. 

dromen of realiteit ? het zal van onze 

deelname afhangen.

goed bestuur, wat kan de ovB voor de 

plaatselijke ordes betekenen ? hoe kun-

nen de stafhouders met betrekking tot de 

tucht beter begeleid worden ? hoe gaan 

we om met de digitalisering ? Zijn wij 

bereid ons in te zetten voor een stevige, 

inhoudelijke studiedienst ten dienste van 

de balies, van de advocaat ? En wat bete-

kent dat fi nancieel ? gedreven commissies 

met competente leden, ook technici  waar 

nodig. diplad bevragen: waar gaan we 

naartoe en hoe wordt dat betaald ?

het zal de lezer dan ook niet verwonderen 

dat ik verleid was bij de lectuur van het 

beleidsplan van het nieuw bestuur van 

onze ovB. Even niet over reorganisatie, 

even niet teveel nieuwe reglementen, 

maar verdieping en terug naar de essentie.

dit bleek uit de toelichting van voorzitter 

peter callens tijdens de eerste algemene 

vergadering van 30 september 2020. de 

vergadering werd coronavriendelijk in 

de provincieraadszaal van de provincie 

vlaams Brabant gehouden in leuven, 

waar wij reeds jaren te gast zijn. 

de algemene vergadering telt minder 

leden in uitvoering van het nieuw regle-

ment van orde dat vorig jaar werd goed-

gekeurd, maar op vandaag betwist wordt 

voor de raad van state op initiatief van 

een mismoedige oud-voorzitter jo ste-

vens en twee gewezen stafhouders. toch 

nog teveel leden voor de zaalcapaciteit en 

een aantal leden moesten dan ook digitaal 

volgen. Waarnemend stafhouder marnix 

moerman en afgevaardigde david serrus 

maakten het mogelijk dat de andere afge-

vaardigden de vergadering live volgden.

dat het het bestuur menens is met de 

rechtsstaat, bleek meteen uit de aanstel-

ling van bestuurslid Eric schellingen voor 

een nieuw domein, de rechtsstaat. staf-

houder schellingen is een doorbijter en 

heeft dit reeds bewezen met de supralat 

opleiding en de opleidingen on demand. 

Benieuwd hoe hij deze belangrijke functie 

zal invullen.

ALGEMENE VERGADERINGEN

VERSLAG

OVB
| door christian cauwe

De rechtsstaat en onze rol  als advocaat in de verdediging van de rechtsstaat. 

Wie mij kent, weet dat dit mij nauw aan het hart ligt.
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ik stemde alvast enthousiast,  

en voelde mij terug op mijn geliefde bar-

ricades staan voor de balie, voor  

de rechtzoekende.

de vraag over de kost van de beroeps-

opleiding gaf aanleiding tot een hevig 

debat. koken kost geld en kwaliteit mag 

iets kosten stonden tegenover de zorg om 

de startende stagiair niet te belasten met 

een niet aangekondigde kost. de meesten 

konden het eens zijn met een verhoogde 

bijdrage, die laat ons eerlijk zijn nog laag 

ligt tegenover onze noorderburen. deze 

reële kost, begroot op 1350 euro  nu aan 

de startende stagiaires opleggen, zonder 

dat dit vooraf was aangekondigd bleef on-

aanvaardbaar. Bestuurder hans de meyer 

kwam met de verlossende oplossing. de 

ovB neemt dit jaar de verhoogde kost 

op zich en verdeelt die over de komende 

jaren. Er worden bijkomende vormen 

van financiering gezocht. de bijdrage 

bedraagt dit jaar 500 euro. volgend jaar 

wordt het 1350 euro als het nodig is om 

een kwaliteitsvolle opleiding aan te bie-

den.

de vergadering eindigde met de bespre-

king van het belangwekkend arrest van 

het grondwettelijk hof van 24 september 

2020, waarin het beroepsgeheim van de 

advocaat wordt bevestigd en in zijn essen-

tie werd onderscheiden met het beroeps-

geheim van de belastingconsulent, een 

merite van de ovB, en het cassatiearrest 

van 18 september 2020 dat het insolven-

tiereglement van de ovB heeft verbroken. 

ook op 24 september werd het voorbe-

houden van de collectieve onderhande-

lingen aan de advocaat grondwettelijk 

bekrachtigd.

Een nieuw insolventiereglement is aldus 

een eerste werf voor de commissie de-

ontologie, werd in overweging genomen 

op de digitale algemene vergadering van 

oktober 2020, waarop overigens geen 

gevulde agenda werd doorgenomen.

corona blijft ons achtervolgen. verga-

deringen blijven digitaal. maar we doen 

verder. Zorg goed voor jezelf in deze don-

kere dagen, en vergeet niet dat de ovB 

over jou gaat. doe mee.

S&T: Hoe komt een advocaat op het idee 
om 3,5 hectare te beplanten met  
16.000 wijnranken, 4000 palen in de 
grond te kloppen, 100 kilometer draad te 
spannen en een strook van 2 meter op  
16 kilometer manueel onkruidvrij te 
houden zonder pesticiden ?
J-J G: Eerlijk? mijn echtgenote werd 40 en 

ik had geen geschikt cadeau. tijdens een 

lunch met een cliënt vertelde hij zo gepas-

sioneerd over zijn diploma als wijnboer 

en ik wist het. als geschenk voor haar 

40ste verjaardag zouden we een wijndo-

mein starten op de gronden van wijlen 

haar vader. de wijncultuur was al langer 

onze passie en ik wou het voor haar con-

creet maken.

Jean-Jacques

In het vorig nummer gingen we op zoek naar sterrenrestaurants. 

Strop & Toga beloofde ons een etentje, het werd een wijnproeverij.

In ons midden hebben we namelijk een confrater met een bijzondere interesse in wijn.

Advocaat Jean-Jacques Gernay en zijn echtgenote Anne De Paepe zijn in 2020 begonnen 

met de aanleg van een heuse wijngaard in het idyllische  

Oost-Vlaamse dorpje Huise.

Advocaten
Plus

Wijnbouwer

| door peter de Wilde 
 en david serrus

1. 
om volledig in thema van dit nummer te blijven toch 

nog even volgend belangrijk nieuws: begin volgend jaar 

zal de nieuwe website van onze balie worden gelanceerd. 

mét een nieuw logo en alles erop en eraan.

de redactie had een preview en u mag gerust zijn: het zal 

de moeite waard zijn. stay tuned.

2.
confrater kristiaan vandenbussche schreef een thriller. 

het fictieboek “cupido” verschijnt op 20 november 2020. 

feiten en fictie vervlochten in een flitsend plot maken 

dat met dit boek de jeugddroom van mr. vandenbussche 

eindelijk in vervulling gaat. ideaal voor uw lange corona-

winteravonden.

GErnay

nieuwtjesALGEMENE VERGADERINGEN

VERSLAG

OVB



14 15

S&T:  Voor welke druivenrassen hebben 
jullie gekozen?
J-J G: na grondige bodemanalyse hebben 

we chardonnay, pinot noir en pinot gris 

weerhouden. het ligt in de bedoeling om 

een stille witte wijn en rosé bubbels te 

realiseren… 

En confrater stephane criel zal het graag 

horen, maar de lockdown heeft ons ge-

leerd vanop afstand te werken. 

tijdens de kantooruren werk ik voor het 

advocatenkantoor, maar daarbuiten ben 

ik op de wijngaard te vinden (‘s avonds, 

weekend, vakanties,… ). 

En mijn echtgenote, die in het onderwijs 

staat, is overgeschakeld naar een deeltijds 

lessenrooster. 

met onze 3 kinderen en vele vrienden 

brengen we dan ook veel tijd door op het 

domein. Wij genieten van het avontuur, 

ondanks de zware inspanningen. Er is 

continu werk, de natuur zet je niet zo-

maar even on hold. 

S&T:  Is dat alles een gevolg van  
de klimaatopwarming.
J-J G: de klimaatverschuiving speelt zeker 

een rol. maar historisch heeft er in België 

steeds wijnbouw bestaan. de romeinen 

hebben het geïntroduceerd. onze bodem-

structuur is hiervoor geschikt. Er was een 

hoogcultuur in de middeleeuwen; even 

een afkoeling van het klimaat in de 17e 

eeuw. maar een nieuwe opwarming in de 

18e eeuw maakte de wijnboeren volop 

actief, totdat napoleon in  1815 verplicht 

heeft dat in onze regio de wijnstokken 

moesten vernietigd worden. volgens 

andere bronnen was de uitbarsting van 

de vulkaan tambora in indonesië 1816 

doorslaggevend. het werd een jaar zonder 

zomer en het begin van een koudegolf, 

met massale vernietiging van gewassen 

tot gevolg. 

sinds het einde van de 20ste eeuw wor-

den veel nieuwe domeinen aangeplant, 

waarvan sommigen echt wel topwijnen 

produceren. 

We kunnen niet opboksen tegen de 

moordende quasi industriële massawijn-

productie in het buitenland, en dat is 

maar goed ook. hier proberen we ons te 

differentiëren door te gaan voor artisanale 

kwaliteit. Wist u dat het topdomein ‘clos 

d’opleeuw’ (soms te verkrijgen is in ster-

renrestaurants) amper 1 ha groot is? maar 

zijn wijn tipt aan de beste meursaults. 

ik werk fulltime verder in mijn advoca-

tenpraktijk want in de wijnbouw zullen 

we zeker de eerste 10 jaar enkele kunnen 

investeren… het is een gekke passie en je 

moet er iets voor over hebben.

het begin van de aanplanting viel ge-

lukkig samen met corona. Zo kon ik 

veel kantoorwerk van thuis uit afwerken. 

vanaf mei 2020 waren het echt wel korte 

nachten. We begonnen op de wijngaard 

om 05u tot 17u en dan was er nog een 

shift op kantoor van 18u tot een stuk in 

de nacht. gelukkig kon ik rekenen op de 

hulp van mijn kantoorgenoten.

S&T:  Hoe begin je daar aan ?
J-J G: tja, het was een cadeau voor mijn 

echtgenote. dus zij mocht op cursus. 

vier jaar opleidingen met stage en talloze 

bezoeken aan domeinen in binnen- en 

buitenland. 

S&T:  Zijn er dan zoveel wijndomeinen 
actief in onze regio?
J-J G: jawel, onze leverancier van planten 

verdubbelt elk jaar zijn aandeel op de 

Belgische markt. Er komen veel domeinen 

uit de grond. voorheen vooral in limburg 

maar nu over het gehele land. rond gent 

zijn er al diverse prachtige domeinen, zo 

ook het domein Waes in Zwijnaarde, echt 

wel de pionier in onze regio.

S&T:  Is de wijnstiel een potentieel  
lucratieve onderneming?
J-J G: Wil je weten hoe je miljonair wordt? 

door als miljardair te investeren in de 

wijn!  

vanaf 3 ha kan je in principe op lange 

termijn uit je kosten geraken maar het is 

duidelijk een investering voor de volgende 

generatie.

de gespecialiseerde loonwerkers die van-

uit frankrijk naar ons land komen om 

domeinen aan te planten snappen niet 

waarom ‘les petits Belges’ eerder kleine 

domeinen opstarten. 

Advocaten
Plus
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S&T:  Wanneer mogen we de eerste wijn 
komen proeven?
J-J G: dat is de vraag die iedereen sys-

tematisch stelt. in wijnbouw moet men 

geduld hebben.

in principe verwachten we dat we vanaf 

het derde jaar al 60 à 80% van de capaci-

teit zullen hebben en dan onze eerste wijn 

zullen proberen te maken. We hebben dus 

nog een paar jaar om de installaties voor 

de productie zelf te organiseren. We zul-

len ons daarbij goed laten omringen door 

professionals.

dus, om op uw vraag te antwoorden,  we 

zullen – hopelijk – de eerste fl essen mo-

gen ontkurken in 2024.

S&T:  Ok, we zien elkaar terug in 2024!

S&T:  Waar komt de naam voor het 
domein ‘Les Hauts de Corbie’ vandaan?
J-J G: de naam vindt zijn oorsprong in 

de 8ste eeuw en is direct gelinkt met de 

geschiedenis van de gronden die sedert 

jaar en dag eigendom zijn van de familie 

van mijn echtgenote. maar het verhaal is 

niet alleen oud maar ook lang. Bezoekers 

krijgen het verhaal exclusief te horen als 

zij ons komen bezoeken. 

S&T:  Kan u uzelf even voorstellen aan 
de lezers van strop en toga.
JP: ik ben jozef ( iedereen kent me als 

gilbert) puttEman. ik werd geboren 

in aalst. na mijn humaniora aan het 

koninklijk atheneum te Brussel volgde ik 

rechten aan de kul, alwaar ik afstudeerde 

met onderscheiding als licentiaat in de 

rechten. daarna heb ik nog een bijzon-

dere master in het vennootschapsrecht 

aan de kuB behaald. na meer dan 20 

jaar advocaat geweest te zijn aan de balie 

te Brussel, werd ik benoemd tot magis-

traat bij de rechtbank van Eerste aanleg 

te Brussel ( gedurende 7 jaar). daarna 

realiseerde zich een droom en werd ik 

benoemd tot vrederechter van het kanton 

vilvoorde, en dit nu reeds gedurende 15 

jaar. ik ken de Zennestad door en door, 

enerzijds omdat ik er al plaatsvervangend 

vrederechter was van 1985 tot 2000, en 

anderzijds omdat ik er toch gedurende 

heel wat jaren advocaat was.

| door Yves Bracke en lenny van tricht

Vrederechter
Putteman

Advocaten
Plus



S&T:  Wat sprak u destijds aan in de 
functie van vrederechter en bracht deze 
functie wat u ervan verwachtte?
JP: ik werd gecharmeerd door de figuur 

van de vrederechter omdat deze zo kort 

bij de mensen staat. voor mij is een vre-

derechter een rechter die opnieuw ‘mens’ 

wordt en ernaar streeft de mensen mense-

lijker te maken. als vrederechter leest men 

de waarheid in de ogen van de mensen en 

niet zozeer in zijn wetboeken. Een vrede- 

rechter staat tussen de mensen, soms ook 

aan hun ziektebed. Een van mijn colle-

ga’s verwoordde het ooit kernachtig als 

volgt: ‘Bij het vredegerecht is het altijd 

opendeurdag’. Een vrederechter moet ook 

de taal van het volk spreken. dit heb ik 

persoonlijk mogen ervaren. toen ik pas 

benoemd was, waren vrederechters nog 

bevoegd om voorlopige maatregelen te 

treffen bij een verstoorde verstandhou-

ding tussen echtgenoten. ik vroeg bij een 

dergelijke zitting aan een vrouw wat haar 

huwelijksregime was. met een lichte blos 

op de wangen antwoordde ze: ‘twee keer 

per week’. ik was ondersteboven van zo-

veel openheid.  sindsdien vraag ik altijd 

of ze een huwelijkscontract hebben bij de 

notaris. dat begrijpt iedereen.

als vrederechter ziet men ook dadelijk 

het resultaat van de genomen beslissing. 

deze functie heeft al mijn verwachtingen 

ingelost. tijdens voordrachten durf ik 

zonder overdrijving te stellen dat dit voor 

iemand die van mensen houdt, het mooi-

ste beroep is! 

S&T:  Waarom heeft u het boek “Een 
vrederechter vertelt….” Geschreven?
JP: ik heb dit boek geschreven enerzijds 

omdat ik doorheen de jaren ( en naar 

aanleiding van voordrachten ) heb vast-

gesteld dat heel wat mensen niet weten 

waarmee we bezig zijn ( ik wou hen ervan 

overtuigen dat een vrederechter veel meer 

doet dan zich alleen  maar om burentwis-

ten te bekommeren!), anderzijds vond ik 

het leuk om een aantal beschouwingen 

aan het papier te kunnen toevertrouwen. 

daarenboven wou ik een boek, geschre-

ven in een voor iedereen begrijpbare taal.

het boek werd dan nog geïllustreerd door 

de bekende cartooniste inge heremans, 

beter bekend onder haar artiestennaam 

ilah/cordelia. het boek werd uitgegeven 

door de juridische uitgeverij ‘knops’.  

voor meer info verwijs ik graag  

naar de volgende link:  

https://nl.knopspublishing.be/shop/
boeken/publiek-recht/een-vrederech-
ter-vertelt/

S&T:  U haalt in het boek dossiers aan 
die u zijn bijgebleven. Welk dossier is het 
meest bijgebleven en waarom?
JP: uiteraard zijn er heel wat dossiers 

die in mijn geheugen geprent zijn. als 

vrederechter worden wij rechtstreeks 

geconfronteerd met de vergrijzing van de 

samenleving. ‘alzheimer’ in al zijn moge-

lijke varianten  is mij niet onbekend. dag 

in dag uit moet ik dan ook overgaan tot 

de aanstelling van bewindvoerders en dit 

omdat velen niet meer in staat zijn om 

o.m. hun financiën te beheren.

op een bepaalde dag werd ik in mijn 

raadkamer geconfronteerd met een 

pracht van een kerel, paul, die amper 20 

jaar was. Zijn ouders vroegen me om 

hun zoon onder bewind te plaatsen. ik 

kon met paul normaal praten en begreep 

dan ook hun verzoek niet. het medisch 

attest dat de ouders me voorlegden was 

overduidelijk en niet vatbaar voor inter-

pretatie: paul herinnerde zich niets meer. 

hij leefde op het moment zelf, van dag 

tot dag. als je hem iets zei, vergat hij dat 

meteen. dat was het gevolg van een zwaar 

ongeval en de situatie was onomkeerbaar. 

toch was paul gelukkig. hij ‘omhelsde’ 

het leven.

ik zag dat paul een bordje en krijt bij zich 

had. nieuwsgierig vroeg ik aan de ouders 

wat er op het bordje stond. Ze lieten het 

me zien: ‘We zijn nu bij de vrederechter in 

vilvoorde’. plots realiseerde ik me dat het 

bordje pauls enige houvast was. Zonder 

die tekst zou hij zelfs niet weten waar hij 

was. voor de ouders van paul was de zorg 

voor hun zoon een buitengewone zelfop-

offering.

toen het onderhoud in de raadkamer 

voorbij was, wiste de mama de tekst weg 

en schreef ze: ‘We gaan weer naar huis’. 

dat vond ik uitermate confronterend.  

het leven van paul werd letterlijk geleid 

door een bordje met korte boodschappen 

van zijn ouders. Boodschappen als ‘hier 

woon ik’, ‘vandaag ga ik wandelen’… 

toen iedereen vertrokken was, vroeg 

ik me af wat er zou gebeuren wanneer 

paul stierf-in de veronderstelling dat zijn 

ouders al voor hem overleden waren. 

misschien zou iemand dan de volgende 

tekst op het bordje schrijven: ‘nu zullen 

de engelen je begeleiden naar je laatste be-

stemming, waar je ouders op je wachten. 

op die plaats heb je geen bordje of krijt 

meer nodig. daar heerst de eeuwige liefde 

en begint iedereen met een nieuw blad. 

het ga je goed paul’. 

S&T:  Wat is de leukste anekdote in uw 
carrière? Het mag er meer dan 1 zijn. 
JP: vermits de mens in al zijn ‘grootheid’ 

en ‘kleinheid’ voor ons defileert  zijn er 

doorheen de jaren heel wat anekdotes die 

me bijgebleven zijn. graag vermeld ik er 

één. in het boek kan de lezer er meerdere 

terugvinden. 

nooit vergeet ik de passage van camille 

op het vredegerecht. camille was een 

gefortuneerde vrijgezel. maar hij had het 

moeilijk om zijn hormonen te bedwingen 

en ging graag langs bij de meisjes van ple-

zier. omdat hij het risico liep zo zijn vol-

ledig fortuin te verspillen, diende er iets te 

gebeuren. na rijp beraad - zoals dat heet 

- werd beslist om een bewindvoerder aan 

te stellen die zijn goederen en financiën 

zou beheren. uiteraard ben je niet tot de 

bedelstaf veroordeeld als je onder bewind 

staat, zeker niet als er op financieel vlak 

meer dan voldoende ruimte is. daarom 

besliste ik in  een gulle bui om camille 

maandelijks 2000 euro toe te kennen voor 

persoonlijk vertier. de bewindvoerder zou 

dan instaan voor alle andere betalingen, 

zoals voor de huur en de nutsvoorzie-

ningen. ik deelde aan camille al lachend 

mee dat hij met het aan hem toegekende 

bedrag nog af en toe eens naar de meisjes 

van plezier kon gaan.

Enkele maanden later bood camille zich 

aan op de griffie omdat hij me dringend 

wilde spreken. hij vertelde me dat hij niet 

meer toekwam met het hem toegekende 

bedrag voor persoonlijk vertier. toen ik 

hem om meer uitleg vroeg, legde hij uit 

dat de prijzen van the pussycat gestegen 

waren….tot spijt van camille heb ik toch 

geoordeeld dat er geen aanleiding was om 

zijn maandelijkse bijdrage te verhogen.
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persoonlijk denk ik dat we niet alleen op 

een kantelpunt staan als land, maar ook 

wat betreft het leven tussen de mensen 

onderling. ook kan niet ontkend worden 

dat in deze uitzonderlijke tijden heel wat 

mensen te kampen hebben met depres-

sieve gevoelens. ik nodig hen dan uit 

om even naar buiten te gaan en naar de 

sterrenhemel te kijken. En als niets meer 

helpt, is er nog de poëzie. doe gewoon 

zoals sommige kunstenaars doen, meer 

bepaald: “…….niet rekenen en tellen:  

rijpen als de boom die zijn sappen 

opstuurt en die rustig in de voorjaars-

stormen staat zonder bang te zijn dat er 

geen zomer zal volgen. de zomer komt 

toch……;” (rilke)

de rol van de vrederechter blijft meer dan 

ooit belangrijk.

S&T:  Hoe heeft u tijdens uw loopbaan 
als vrederechter de maatschappij zien 
evolueren?
JP: de maatschappij is in volle evolutie. 

het treft dat de mensen bijna niet meer 

met elkaar praten. nochtans stel ik da-

gelijks vast ( o.m. naar aanleiding van de 

verzoeningszitting) dat een klein gesprek 

wonderen kan verrichten. in het kanton 

vilvoorde merk ik ook dat de verpau-

pering ( overbevraging o.c.m.W) toe-

neemt. ook doen meer en meer mensen 

beroep op schuldbemiddeling.

dit alles weerspiegelt zich in een specta-

culaire stijging van de achterstallige huur-

gelden en de lange rij wachtenden op een 

sociale woning. ook de ‘vereenzaming’ 

van heel wat mensen verontrust me. dit is 

een sluimerend gevaar, hetwelk alle lagen 

van de bevolking treft. door onze nieuwe 

levenswijze in deze troebele coronatijden 

wordt dit fenomeen nog versterkt. alles 

wordt geautomatiseerd, we bestellen  

online, we houden afstand, we beperken 

onze contacten, we vergaderen via ‘zoom’ 

of ‘webex’ kortom we doen alles om meer 

en meer geïsoleerd te geraken. 

S&T:  U organiseert de tentoonstelling 
‘Kunst in de Troost’.  
Kan U ons daarover iets meer vertellen?
JP: in vilvoorde vind je niet alleen de 

oudste karmelietessengemeenschap in 

de wereld, maar wellicht ook de kleinste 

basiliek. sinds de middeleeuwen huldi-

gen de karmelietessen er het beeld van 

onze-lieve-vrouw -van -troost. het zou 

over een miraculeuze kracht beschikken. 

of dat juist is, weet ik niet, maar wel dat 

de kerk zowel door gelovigen als niet-ge-

lovigen druk bezocht wordt. de troost 

is in vilvoorde niet alleen een begrip, 

maar is ook gesitueerd midden in de stad. 

gedurende 15 jaar (tot 2014) heb ik er 

op verzoek van de vriendenkring van de 

troost jaarlijks een tentoonstelling in 

de tuinen ( waar men normaliter nooit 

toegang toe heeft) georganiseerd. de 

volledige opbrengst ging naar de restau-

ratie van de troost. dit werd jaarlijks een 

succesverhaal met duizenden bezoekers. 

ik heb steeds kunstenaars opgezocht 

en tentoonstellingen georganiseerd. de 

opbrengst gaat altijd naar een goed doel. 

louter exemplatief vermeld ik graag dat 

ik o.m. de volgende tentoonstellingen 

organiseerde: 

- in de kantfabriek te vilvoorde in 2015 

https://youtu.be/Vaxw5A2EquI
- in het kasteel Beaulieu te machelen  

in 2017 

https://youtu.be/DifaSGq4r8
- in het kasteel hof ter loonst  

te kampenhout  

www.terloonst2018.be

steeds was er een massale opkomst met 

een goede verkoop. kunst is en was voor 

mij de uitlaatklep bij uitstek. ik cureer, 

organiseer, leid in en publiceer.

S&T:  Dank voor dit boeiende gesprek en 
veel succes in uw verdere loopbaan!

op dinsdagmiddag 29 september vond 

het eerste permanente vormingsmo-

ment plaats. mr. floortje Buyssens en 

mr. myriem El-kaddouri gaven – via 

Webinar – de aanwezigen een boeiende 

uiteenzetting over de nieuwe wettelijke 

regeling omtrent onrechtmatige bedingen 

in B2B-contracten. 

na het succes van vorig jaar, besliste de 

vlc om ook ditmaal een ciné mangiare 

filmavond te organiseren. de editie 2020 

ging door op vrijdagavond 2 oktober op 

het gezellige en verwarmde binnenkoer-

tje in de groendreef 51. na een heerlijk 

huisgemaakt gerecht (hete bliksem met 

appelmoes en gehakt) werden de 20 aan-

wezigen getrakteerd op een unieke film: 

the lighthouse, een zwart-wit horrorfilm 

waarvan de uitbater slechts voor enkele 

dagen de gebruiksrechten had kunnen 

bemachtigen. En de film stelde niet teleur. 

de film was dermate bijzonder en inne-

mend dat de kijkers van minuut één tot 

einde op het puntje van hun stoel zaten 

en na afloop volledig van hun sokken 

waren geblazen. Een zéér geslaagde avond 

in de vorm van een werkelijk uniek film-

moment.

nadat de eerste editie in maart noodge-

dwongen geannuleerd diende te worden, 

stond op donderdagavond 8 oktober de 

jaarlijkse pleitwedstrijd gepland. gelet op 

de geldende maatregelen konden we he-

laas slechts een beperkt publiek ontvan-

gen in het gerechtsgebouw. 7 deelnemers 

pleitten deskundig en de lat lag bijzonder 

hoog, doch de jury besliste uiteindelijk 

om mr. laura otte uit te roepen als lau-

reate, gevolgd door mr. valerie de Borg-

graeve en mr. maxim daniel. dank aan 

alle pleiters voor de inzet!

maandagavond 12 oktober stond met stip 

genoteerd in de agenda’s van elke cultuur- 

en wijnliefhebber. in groepjes van 5 kon 

worden ingeschreven voor de winetasting 

bij wijnbar parole (Bennesteeg 9). de 

aanwezigen kregen 5 degustaties voorge-

schoteld: 1 champagne, 2 witte en 2 rode 

klassewijnen, vergezeld van een lekker 

charcuteriebordje. naast de wijn zelf (ui-

teraard), viel ook de wijnbar bijzonder in 

de smaak bij de aanwezigen, die allen een 

memorabele en goedlachse avond beleef-

den en tevreden huiswaarts keerden. voor 

herhaling vatbaar!

na de winetasting werd de focus gelegd 

op de digitale openingsrede, een uniek 

gebeuren in België. 

door de meest recente ontwikkelingen is 

het nog niet geheel duidelijk welke activi-

teiten de vlaamse conferentie zal kunnen 

organiseren en in welke vorm dat zal zijn. 

Wij volgen het nauwgezet op en hopen 

dat wij snel terug activiteiten voor u kun-

nen organiseren!

in uitdagende tijden waarin gezondheid, 

verantwoordelijkheid en veiligheid pri-

meren als nooit tevoren, wenst de vlc u 

alle sterkte en moed toe.

Zij deed dat met een hernieuwde samen-

stelling: naast steffi Blomme, vincent 

dekimpe en Yannic de Win, die verkozen 

werden voor een tweede mandaat, mocht 

de vlaamse conferentie ook drie nieuwe 

gezichten verwelkomen: tijs deltour, 

robbe van de Wiele en de nieuwe stagis-

tenvertegenwoordiger, Elke simon.

volledige samenstelling van het bestuur 

van de vlaamse conferentie: joyce van 

heetvelde (voorzitter), natascha Bae-

rt, steffi Blomme, Bernard de meyer, 

Yannick de Win, vincent dekimpe, tijs 

deltour, maarten devreese, kira gouwy, 

stéphanie muylaert, Elke simon, robbe 

van de Wiele, sofie verdonck en karel 

vincent.

Een welgemeende dankbetuiging namens 

het volledige bestuur van de vlc aan 

charlotte ponchaut, oud-voorzitter stijn 

vandamme en oud-stagistenvertegen-

woordiger maxim daniel voor de jaren-

lange inzet en toewijding. jullie zullen 

gemist worden!

in de week van 14 tot 18 september 

bood de vlc alle confraters naar goede 

gewoonte een lekkere ontbijtkoek aan in 

het gerechtsgebouw. om de concentratie 

te spreiden, werd het ontbijtmoment 

georganiseerd in het koffiekot i.p.v. de 

inkomhal en dit elke voormiddag van 

de werkweek. van de gelegenheid werd 

gebruik gemaakt om het (voorlopig) 

programma voor gerechtelijk jaar 2020-

2021 uiteen te zetten, waarbij de grootste 

uitdaging ongetwijfeld zal zijn hoe de 

vlc haar activiteiten zal organiseren in 

het corona-tijdperk.
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De Vlaamse
Conferentie

| door maarten devreese

Na een woelige eerste jaarhelft trapte de Vlaamse Conferentie 

in september vol enthousiasme, doch met inachtname van alle geldende maatregelen, 

haar 147e werkingsjaar op gang.
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Een open gesprek met de ‘jongeren’
binnen de Orde van Vlaamse Balies 

is: een beter hr-beleid, digitalisering, 

middelen om te kunnen voldoen aan 

de gdpr en sociale verplichtingen, … 

laat dit dan ook een oproep zijn voor de 

individuele advocaat om zijn/haar kan-

didatuur in te dienen of minstens zich te 

laten horen bij hun vertegenwoordigers 

in de ovB. We luisteren naar jullie! Enkel 

zo kan het beleid worden toegespitst op 

iedere advocaat afzonderlijk.

Bram: klopt. ook binnen de ovB beseft 

men dat de invalshoek van de ‘jonge’ en 

‘individuele’ advocaat nodig is en onze 

verkiezing is daar een mooi voorbeeld 

van. de meerderheid van de advocaten is 

jonger dan 40 jaar, maar dat weerspiegelt 

zich (nog) niet binnen de ovB. hopelijk 

kan dat veranderen.

de afstand tussen de ovB en de in-

dividuele advocaat is inderdaad soms 

groot. die muur moet gesloopt worden: 

ovB-bestuurders moeten aanspreekbaar 

zijn. daarom inderdaad de oproep: spreek 

ons ook effectief aan en deel uw ideeën 

met ons.

karel: het is inderdaad de bedoeling om 

stap voor stap te werken. met de ovB 

dwangmatig veranderingen opleggen, zal 

niet het gewenste resultaat creëren. We 

moeten eerst voor de eigen deur vegen en 

bewustzijn creëren dat er dingen moeten 

veranderen. Want laat dat duidelijk zijn: 

we moeten onze werking en organisatie 

aanpassen. die trein komt er niet aan, 

maar staat al aan het perron, klaar om te 

vertrekken.

S&T:  Is er bij de OVB voldoende aan-
dacht voor de verzuchtingen van iedere 
individuele advocaat?  
Karel: er was in het verleden inderdaad 

soms sprake van een discrepantie tussen 

enerzijds het profi el van de doorsnee ad-

vocaat en anderzijds dat van de vertegen-

woordigers van de diverse balies binnen 

de ovB. Waar de eerste groep doorgaans 

bestaat uit eerder jonge advocaten die 

voor hun inkomsten afhankelijk zijn van 

het cliënteel van een ruimer kantoor, is 

dit doorgaans niet het geval voor de leden 

van de organen van de ovB. toch gelo-

ven wij dat er op dit vlak meer en meer 

bewustzijn ontstaat, wat alleen al wordt 

bewezen door onze verkiezingen binnen 

deze organen. Er is een duidelijke tendens 

ingezet naar een bredere vertegenwoordi-

ging, waaronder ook een jongere invals-

hoek.

op die manier kan er – vanuit de indi-

viduele advocaten – de nodige aandacht 

worden gecreëerd voor wat er echt nodig 

S&T:  Op 30 september vond de eerste 
algemene vergadering plaats met de 
nieuwe leden. Ook de raad van bestuur 
schoot reeds uit de startblokken. 
Wat werd daar beslist?
Bram: door voorzitter peter callens werd 

een beleidsplan besproken met de concre-

te doelstellingen van het nieuwe bestuur. 

Eén van de pijlers hiervan is de digitalise-

ring van het beroep van advocaat. hoewel 

nog niet concreet uitgewerkt, zijn de am-

bities wel duidelijk uiteengezet. Er is een 

toekomstvisie nodig voor de advocatuur, 

wat breder gaat dan louter digitalisering. 

ook op het vlak van ons sociaal statuut, 

welzijn, werkwijze, deontologie, … is een 

aanpassing aan de huidige uitdagingen 

aangewezen.

Zo werd een taskforce ‘overmorgen’ op-

gericht, met als doelstelling de uitbouw 

van die toekomstvisie. Er komt ook een 

open oproep voor de samenstelling van 

deze taskforce en iedereen die construc-

tief wil meedenken en meewerken over de 

toekomst van ons beroep is welkom om 

zich kandidaat te stellen. dit is onmiddel-

lijk ook de kracht ervan: door ‘bottom up’ 

te werken en geen vast pad uit te stippelen 

van bovenaf, hopen we een sneeuwbalef-

fect te creëren om zo vernieuwing te sti-

muleren. het moet werkelijk een project 

van ons allemaal worden, maar het zal 

ook aan de individuele advocaat zelf zijn 

om, met onze begeleiding, de beschikbare 

middelen aan te wenden om zijn of haar 

werking en organisatie aan te passen naar 

eigen mogelijkheden.

Recent vond opnieuw de verkiezing plaats voor de samenstelling van de organen 

van de Orde van Vlaamse Balies, zijnde enerzijds de leden van de algemene vergadering en 

anderzijds de raad van bestuur. 

In de aanloop naar die verkiezingen viel het op dat enkele ‘jongeren’ zich groepeerden 

om binnen het OVB-forum mee te werken aan de toekomst van ons beroep. 

Het leek ons een goed idee om onmiddellijk twee van die nieuw-verkozenen 

aan de tand te voelen. 

Bram Vandromme
* Bestuurder (jongste lid)

* kantoor te kortrijk (omgevingsrecht) – Balie West

* portefeuilles: communicatie en toekomstvisie advocatuur

* nevenactiviteiten:medeoprichter togbat 

en future lawyers Belgium

Karel Vincent
* lid van de algemene vergadering

* kantoor te gent (ondernemingsrecht) – Balie gent

* Bijzondere interesse in digitalisering en hr-beleid 

binnen advocatuur

over de toekomst Op 21.10.2020 hadden we een open gesprek met mr. Bram Vandromme (verkozen tot bestuurder) 

en mr. Karel Vincent (verkozen als lid van de algemene vergadering) over hun eerste ervaringen bij de OVB, 

digitalisering en de toekomst van het beroep van de advocaat. De insteek was om een openhartig ‘cafégesprek’ te voeren, 

doch de coronapandemie riep dit een halt toe, waardoor we ons genoodzaakt zagen het interview 

naar een virtuele ontspanningsruimte te verleggen. 

De openhartigheid bleef gelukkig wél behouden.
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S&T:  Op welke manier kan er vanuit 
de OVB een constructieve omgeving 
worden geboden om bruggen te bouwen 
tussen de organisatie en advocaten?
Bram: het is duidelijk dat dit in stappen 

zal moeten gebeuren. Zo proberen we 

met de ovB de laatste jaren steeds vlotter 

bereikbaar te zijn en verhoogden we ook 

al meteen onze activiteit op diverse social 

media als twitter, facebook, … dat zijn 

net de media waar bv. heel wat jonge 

advocaten hun nieuws en informatie gaan 

consumeren.

Karel: Een andere zeer belangrijke manier 

is de commissiewerking. de commissies 

zijn de ziel van de ovB: daar komen de 

ideeën vandaan waarmee het bestuur 

uiteindelijk aan de slag gaat. hoewel deze 

commissies in principe toegankelijk zijn 

voor elke advocaat, stellen we vast dat niet 

veel advocaten hun weg hiernaartoe vin-

den. dit is voor verbetering vatbaar. Een 

open oproep zou misschien helpen om 

daar een frisse wind aan te geven. 

hoe kunnen digitalisering en toekomstvi-

sie verder worden aangepakt op maat van 

het individuele advocatenkantoor? 

Bram: ook hier is er soms een span-

ningsveld tussen de noden van de diverse 

advocaten en advocatenkantoren. om een 

aanpak op maat van iedere individuele 

advocaat te faciliteren, wordt door de 

ovB in 2021 een ‘digimeter’ uitgerold. 

aan de hand van een vragenlijst zal iedere 

advocaat zich kunnen positioneren op 

soort ‘thermometer’ met verschillende ca-

tegorieën van digitaliseringsgraad. hierna 

volgt een gepersonaliseerd rapport met 

tips op maat over hoe te kunnen schake-

len naar een volgend niveau van digitali-

sering. andere profielen, andere noden. 

de ovB wil hier een realistisch beeld van 

scheppen en informatie aanbieden over 

hoe je dit als advocaat best aanpakt, zon-

der belerend te willen zijn.

het is niet realistisch om van iedereen 

op hetzelfde moment dezelfde stappen in 

digitalisering te verwachten. We kunnen 

niet verwachten dat een kantoor dat bv. 

geen eigen website heeft, zich plots vol-

ledig gaat automatiseren. digitalisering 

verschilt van advocaat tot advocaat en is 

een proces dat eenieder op eigen tempo 

moet beleven. maar het moet wel duide-

lijk zijn welke richting we uitgaan en men 

moet durven afscheid nemen van iets wat 

al tientallen jaren goed werkt.  

We willen vooral opbouwend en  

stimulerend werken.

ook het privaat luik zou nog persoon-

lijker moeten kunnen worden gemaakt, 

waarbij iedere advocaat zich echt kan 

‘thuis’ voelen: zoals een applicatie aanpas-

sen aan de eigen noden en interesses.

Karel: onze huidige manier van werken 

is niet alleen voorbijgestreefd, maar ei-

genlijk ook niet rendabel. Een belangrijk 

gegeven is dat de nood tot digitaliseren 

niet ‘verplicht’, maar vooral interessanter, 

tijdbesparend en rendabeler is. dat pro-

beren we te tonen.

S&T:  Tot slot: hoe zien jullie de  
toekomst van ons beroep in?
Bram: We zijn soms meester in het vin-

den van argumenten waarom we iets niét 

moeten doen of om uitzonderingen te 

vinden waarom iets niet werkt. toch zijn 

we zeker niet gedoemd, integendeel. Er is 

een mooie toekomst weggelegd voor de 

advocaat, maar we moeten meer klantge-

richt zijn, meer investeren in een betere 

voeling met de markt, met onder andere 

digitalisering als middel. de ovB zal dit 

trachten te stimuleren en probeert rich-

ting te geven. maar het is de individuele 

advocaat die het uiteindelijk zal moeten 

uitvoeren.

De Commissie
van

Stagiairs

| door robin verbeke

dit jaar was het echter geen evidentie om 

dit evenement rond te krijgen. En hoewel 

het typische avondfeest hoe dan ook was 

uitgesloten, heeft uw commissie van 

stagiairs hemel en aarde verzet om onze 

kersverse advocaat-stagiairs toch wat weg-

wijs te kunnen maken in het balieleven. 

dit met dank aan de verschillende actoren 

van onze balie, de afdelingsvoorzitter van 

de rechtbank van eerste aanleg te gent en 

onze partners. 

Zo ontving uw commissie op 16 ok-

tober 2020 een lading gloednieuwe ad-

vocaat-stagiairs in het gerechtsgebouw, 

uiteraard op afstand van elkaar én met 

mondmaskers. hier kregen zij een mooie 

introductie aan onze balie door onze 

waarnemend stafhouder, de voorzitter 

van de stagecommissie, de voorzitter van 

het BjB en de dauphin van de vlaamse 

conferentie. 

de rode draad door dit verhaal was: ‘de 

balie staat klaar voor u’. En na deze intro-

ductie was het aan onze partners om de 

advocaat-stagiairs wat tips en tricks bij te 

brengen over het sociaal statuut van een 

advocaat.

aangezien de advocaat niet alleen staat 

in de rechtbank, leidde voorzitter phil-

lippe van maele, als ervaren lid van de 

magistratuur, onze stagiairs rond in het 

gerechtsgebouw aan de opgeëistenlaan. 

naast een grondig overzicht van de 

verschillende diensten en griffies in het 

gerechtsgebouw, kregen de stagiairs ook 

de uitgebreide kans om zonder schroom 

te vragen naar de praktische gang van 

zaken bij zittingen of de gedragsregels 

tussen advocaten en magistraten. hoewel 

de dag van de stagiair dus niet in haar 

vaste vorm kon plaatsvinden, zijn wij als 

commissie bijzonder opgelucht dat we 

alsnog onze nieuwe confraters konden 

verwelkomen. 

de dag van de stagiair hangt naar traditie 

ook samen met de verkiezingen van het 

nieuwe bestuur van de commissie van 

stagiairs. ditmaal vonden de verkiezingen 

niet plaats via een avondfeest, maar wel 

op een digitale manier. 

het is mij dan ook een plezier om het 

nieuwe bestuur van de commissie van 

stagiairs van het gerechtelijk jaar 2020-

2021 voor te stellen:

Anne-Sophie Claus als voorzitter

Hannah Laureyns

Elisabeth Van De Maele

Braam Goderis

Charlotte Declercq

Laura Van Keymeulen

An-Sofie Matthys

Wendy Cromheecke

Valentine Vandendriessche

Johanna Coppens

Nicolas Nimmegeers

Emma Janssens

Elke Simon als stagistenvertegenwoordiger

ik heb er vertrouwen in dat zij onze advo-

caat-stagiairs opnieuw met kracht zullen 

bijstaan, ondanks de niet-evidente tijden. 

de verkiezing van het nieuwe bestuur 

houdt in dat mijn tijd als voorzitter erop 

zit. 

ik wil deze kans dan ook aangrijpen om 

mijn bestuur van de commissie te bedan-

ken, maar ook onze waarnemend staf-

houder, zijn kabinet, mijn confraters en 

onze vele partners binnen en buiten  

de balie. ik kijk alvast reikhalzend uit naar 

de toekomst van onze commissie. 

Waarde confraters,“De OVB mag geen 

ivoren toren zijn. Wij 

draaien op en voor 

advocaten en er is 

zeer veel goede wil en 

enthousiasme om de 

advocatuur een toe-

komst te geven.”

Bram Vandromme

Het nieuwe gerechtelijke jaar wordt naar gewoonte steeds afgetrapt met de Dag van de Stagiair. 
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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

dE stad 

De stad is overstelpt door plekken die

je mij ontnam. Vol gemeenschappelijke

voetstappen, vol gemeenschappelijk lachen.

Zij werden door dromen beschut en desnoods

greep de liefde naar het geweer om hen te beschermen.

Vertel mijn benen hoe zij moeten

ontlopen wat hun toebehoorde.

Vertel het hun. Zij willen niet geloven

dat de theaters zijn afgebrand, in de restaurants

de pest is uitgebroken, de terrassen in de lucht

zijn opgegaan, de hotels werden gesloten,

de binnenplaats is afgebroken.

Zoals ik door het buigen van mijn hoofd

aan de regen denk te ontkomen,

zal ik vergeten wat mij is ontnomen.

Eddy Van Vliet (1942 - + 2002)
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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


