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Genoeg gezeurd over het C-woord, ondertussen is 

iedereen in de fase dat we het hartsgrondig beu zijn, 

laat het ons daarop houden.

Vandaar positief denken! 

Als u het woord van de waarnemend stafhouder 

leest, voelt u de dynamiek. Ik hoop dat één van de 

positieve bijwerkingen van deze “situatie” zal zijn dat 

de balie meer als één front naar buiten treedt, met 

de juiste ingesteldheid. Hoop doet leven. Als echte 

Bond zonder Naam-fan durf ik oprecht zeggen:  

Niet elke dag zal misschien goed zijn, maar er zit wel 

iets goeds in iedere dag.

In januari 2021 werd de nieuwe huisstijl van  

de Gentse balie voorgesteld, samen met een  

nagelnieuwe website. Zoals u uitvoerig kon lezen op 

allerhande sociale en andere media staat balie.gent 

voor openheid, bereikbaarheid en een vlotte  

communicatie. Op risico van opnieuw melig te  

klinken, maar ook dit kan maar als we er allemaal 

samen voor gaan. 

Het zal ongetwijfeld ook voor de rechtszoekende een 

verademing zijn door onze nieuwe site te scrollen. 

In de wandelgangen hoorde ik trouwens dat u zeker 

nog meer nieuws mag verwachten uit de communi-

catiehoek, stay tuned.

In dit nummer maken we verder op een boeiende 

manier kennis met de nieuwe voorzitter van de com-

missie van stagiairs, Mr. Anne-Sophie Claus.

De rubriek Advocaten Plus zet Mr. Eline Delasorte, 

fervent triatleet, in de kijker. Eén woord: respect.

Helaas nemen we in dit nummer ook afscheid van 

drie confraters, elk op zich blijven ze zeker in onze 

herinnering voortleven.

We sluiten dit nummer af met een mooi nieuwjaars-

gedichtje, op naar een beter 2021!
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Essentiële waarden en verantwoordelijkheden

Ik geloof dat men in tijden van crisis moet terugplooien op de 

kern: existentiële waarden en verantwoordelijkheden.

Wat is de opdracht van een advocaat en van een balie? Welke zijn 

de basisverantwoordelijkheden en hoe gaan we die opnemen?

De taak van de balie bestaat erin haar leden toe te laten hun 

beroep uit te oefenen in de grootst mogelijke vrijheid en met 

respect voor de wapengelijkheid.

De immuniteit van het pleidooi is beperkt tot hetgeen zich in de 

rechtbank afspeelt. Daar is ze ei zo na absoluut. Het volstaat dat 

de uitgesproken woorden of geschriften betrekking hebben op de 

zaak of partijen. De rechter beoordeelt dit soeverein.1 “A distinc-

tion should, however, be drawn depending on whether the lawyer 

expresses himself in the courtroom or elsewhere.”2 Wie zich in de 

media en sociale media begeeft, blijft uiteraard het recht op vrije 

meningsuiting genieten, maar geen immuniteit. 

De begrenzing van de expressievrijheid van de advocaat is meer-

maals getoetst door het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens. De expressievrijheid is niet absoluut. Waar grenzen over-

schreden worden, waar met de grenzen geflirt wordt, zal ook de 

advocaat zich moeten verantwoorden.

Het publieke karakter van een geschil kan volgen uit de me-

dia-aandacht, de aanwezigheid van publieke figuren of organen, 

de rechtstreekse of onrechtstreekse betrokkenheid van een breder 

of algemeen belang, … ; voorbeelden te over waarbij de advocaat 

zijn verdediging ook buiten de rechtbank kan opnemen. Bij de 

beoordeling van de publieke démarche zullen proportionaliteit 

en sereniteit een vooraanstaande rol innemen. Is de publiek 

geuite mening/aantijging proportioneel, of is ze alleen maar 

kwetsend of schokkend?

Crisis?

Tuurlijk.

Er is een algemene sfeer van 

wantrouwen ten overstaan van 

de advocatuur. Ons beroep staat 

onder druk in een snel verande-

rende maatschappij. Er zijn veel 

en onverwachte concurrenten. 

Populisme, demagogie en  

fake news lijken bon ton en  

er heerst een bevreemdende  

pandemie.

Crisis dus.

Wat nu?

We gaan het vertrouwen herstellen

Professionele dienstverlening en kwali-

teitszorg: dat zijn de tools waar we mee 

aan de slag gaan.

Op het gebied van communicatie zijn de 

eerste stappen gezet. Communicatie met 

het oog op verbondenheid en betrokken-

heid, in het teken van een positieve beeld-

vorming van justitie in het algemeen en 

de Gentse advocatuur in het bijzonder. Er 

is hard gewerkt aan onze nieuwe website 

waarmee we een belangrijke bijkomende 

tool bieden om advocaat en burger te 

informeren.

De communicatie staat echter niet op 

zich. Géén profilering omwille van de 

profilering. Wel communicatie met het 

oog op transparantie, beter bestuur en 

informeren.

Voeg daar alvast bij; de grootst mogelijke 

bereikbaarheid. Je bent op elk moment 

slechts één mailtje verwijderd van een 

goed gesprek.

Jouw balie is medestander in de uitoefe-

ning en de bescherming van uw beroep.

We gaan het vertrouwen herstellen (bis) 

Ik werp het jullie nogmaals toe, een beetje 

als een mantra, als een voornemen, een 

ambitie en een oproep om dit samen te 

doen.

Het is ook enkel dankzij de waardevolle 

inzet van talloze confraters aan onze balie 

dat we samen het positieve project dat de 

balie moet zijn, kunnen realiseren.

Samen gaan we het vertrouwen herstellen. 

Stroomopwaarts als het moet.

Denk ook jij na wat jij voor jouw balie 

kan betekenen?

| 23 oktober 2020
 Marnix Moerman, waarnemend stafhouder

Woord 
van de Stafhouder

Twee dozijn punten permanente vorming 

zouden het deel moeten zijn van elke con-

frater die het arrest Morice vs de Franse 

staat van het Europees Hof voor de Rech-

ten van de Mens doorploegt.

Het is de taak van de balie te waken over 

deze vrijheid en het recht op een eerlijk 

proces dat er onlosmakelijk mee verbon-

den is, net als over de onafhankelijkheid 

waarmee die vrijheid wordt ingevuld.

Het is net zo goed haar plicht tegen het 

manifeste misbruik van die vrijheid te 

ageren.

Zoals stafhouder Peter Callens het voor-

treffelijk stelde: “misschien kunnen ande-

ren zich verlagen tot smadelijke of licht-

zinnige, niet-onderbouwde uitlatingen, wij 

niet. (..) de uitspraak van Michelle Obama 

moet ons leiden: “When they go low, we go 

high.”

Vertrouwen in de toekomst

Vertrouwen in eigen kunnen

Vertrouwen in een rechtstaat

die een betere rechtstaat is met jou erin

1 Cass. 18.10.1988, Arr. Cass. 1988-1989, 200.
2 EHRM (Grote Kamer) 23 april 2015, Morice t. Frankrijk, nr. 29369/10.

SAMEN
STROOMOPWAARTS

Het geloof in en de geloofwaardigheid van de balie 

moeten worden hersteld,  

zowel intern als ten overstaan van de gemeenschap.
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Bewegingen 

13.11.2020 08.12.2020

02.01.2021

STAGEMEESTERS 
OPNAME LIJST STAGEMEESTERS
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Sophie DE MAESSCHALCK Opname m.i.v. 17.11.2020

LIJST VAN DE STAGIAIRS 
OPNAME LIJST
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Cynthia VANDEVYVERE Mr. Joost Vandamme Opname m.i.v. 17.11.2020

Dries SMET Mr. Karel Paelinck Opname m.i.v. 17.11.2020

Anthony WAUTERS Mr. Sofie De Maesschalck Opname m.i.v. 17.11.2020

Maud ROOSEN Mr. Tom Malfait Opname m.i.v. 17.11.2020

Seppe DILLEN Mr. Bruno Soenen Opname m.i.v. 17.11.2020

WEGLATING LIJST
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Mr. Barbara NORRO Mr. Magali Feys Weglating m.i.v. 02.11.2020

Mr. Joselien VAN LAER Mr. Lieven Wijndaele Weglating m.i.v. 28.10.2020

Mr. Sarah VAN HOECKE Mr. Arvid De Smet Weglating m.i.v. 10.11.2020

ONDERBREKING STAGE
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Mr. Joy VAN POUCKE Mr. Christian Cauwe Onderbreking m.i.v. 01.11.2020

TABLEAU 
OPNAME TABLEAU (NA STAGE)
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Jasmien VAN DER SYPE Mr. Maarten Simon Opname m.i.v. 03.11.2020

Mr. Nick VAN DE SYPE Mr. Jörg Van Impe Opname m.i.v. 14.11.2020

Mr. Rebecca COENE Mr. Jo Van Overberghe Opname m.i.v. 14.11.2020

Mr. Sofie DE RYCKE Mr. Inge Martens Opname m.i.v. 05.11.2020

Mr. Megan MISSEGHERS Mr. Carmenta Decordier Opname m.i.v. 09.11.2020

Mr. Charlotte PROOT Mr. Sophie Beuselinck Opname m.i.v. 09.11.2020

Mr. Helena KUIJL Mr. Hans Rieder Opname m.i.v. 13.10.2020

Mr. Sofie MAEBE Mr. Jo Van Overberghe Opname m.i.v. 10.11.2020

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

Mr. Els BAEYENS  Opname m.i.v. 01.01.2021

komende van balie provincie Antwerpen

TABLEAU 
WEGLATING TABLEAU
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Stefaan SONCK Weglating m.i.v. datum opname balie NOAB

Mr. Bie SOETAERT Weglating m.i.v. 14.10.2020

Mr. Johan KANNAS Weglating m.i.v. 31.12.2020

Mr. Paul DE SUTTER Weglating m.i.v. 01.11.2020

Mr. Erik VAN ENGELAND Weglating m.i.v. 31.12.2020

Mr. Filip DE CAUWER Weglating m.i.v. 26.10.2020

Mr. Sofie DE MEULENAERE Weglating m.i.v. 01.11.2020

Mr. Nguyen Pham Anh MINH Weglating m.i.v. 03.11.2020

Mr. Patricia CAPPUYNS Weglating m.i.v. datum opname balie Oudenaarde

Mr. Felix EERENS Weglating m.i.v. 30.11.2020 om 24 u

STAGEMEESTERS 
OPNAME LIJST STAGEMEESTERS
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Inge DERDE Opname m.i.v. 08.12.2020

LIJST VAN DE STAGIAIRS 
OPNAME 
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Anthoon COOLEN Mr. Pieter Goetghebuer Opname m.i.v. 08.12.2020

Mr. Roos PEETERS Mr. Stephanie Laleeuw Opname m.i.v. 01.01.2021

komende van balie Leuven

WEGLATING 
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Jasmijn DOBBELEERS Mr. Pieter Goetghebuer Weglating m.i.v. datum opname BPA

Mr. Silke VAN DE WALLE Mr. Magali Feys Weglating m.i.v. 18.12.2020

Mr. Eline VANDEN HEEDE Mr. Michiel Deweirdt Weglating m.i.v. datum opname balie West

TABLEAU 
WEGLATING TABLEAU
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Charlotte VANDERMEULEN Weglating m.i.v. datum opname balie Dendermonde

Mr. Floortje BUYSSENS Weglating m.i.v. 03.12.2020 

Mr. Edouard ROMBAUT Weglating m.i.v. 31.12.2020

Mr. Sandro DI NUNZIO Weglating m.i.v. 31.12.2020 om 24u

Mr. Maryam NOURI-DEHAGHANI Weglating m.i.v. 27.11.2020

Mr. Hendrik HEYNDRICKX Weglating m.i.v. 31.12.2020 om 24u

TWEEDE KANTOOR
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Michiel DEWEIRDT Omzetting tweede kantoor naar hoofdkantoor m.i.v. 01.12.2020

Mr. Greet ALLIET  Weglating inschrijving tweede kantoor m.i.v. 30.11.2020

VERGADERING Raad van de Orde

Bewegingen 
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STAGEMEESTERS 
OPNAME LIJST STAGEMEESTERS
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Anissa DEVOS Opname m.i.v. 12.01.2021

WIJZIGING STAGEMEESTER 
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Christophe VAN LAETHEM Stopzetting schorsing m.i.v. 12.01.2021 en wijziging stagemeester naar Mr. Francis De Decker  

 m.i.v. 12.01.2021

LIJST VAN DE STAGIAIRS 
OPNAME LIJST
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Morgane DE PRINS Mr. Jan Fiers Opname m.i.v. 12.01.2021

Victoire BRICHARD Mr. Inge Derde Opname m.i.v. 12.01.2021
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Geboortes Elisabeth Yasmine Benoit, dochtertje van Aurélie Carre
Sebastiaan, zoontje van Sandrine Doise 
Andreas, zoontje van Arne Magnus
Thea, dochtertje van Nathan Deklerck
Lola, dochtertje van Samir Benhaddouche

LIJST VAN DE STAGIAIRS 
VERZOEK ONDERBREKING OF SCHORSING STAGE
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Stefaan VANDESOMPELE Mr. Filip Heymans Onderbreking voor max. 1 jaar vanaf 20.12.2020

Mr. Léonore DE BOCK Mr. Franky De Mil Onderbreking voor max. 1 jaar vanaf 24.12.2020

WEGLATING LIJST 
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Charlotte DECLERCQ Mr. Bruno Thoen Weglating m.i.v. datum opname NOAB

TABLEAU 
OPNAME TABLEAU (NA STAGE)
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Arne DECRAENE Mr. David Vrijmoed Opname m.i.v. 12.01.2021

OPNAME TABLEAU (KOMENDE VAN EEN ANDERE BALIE)
NAAM  BESLISSING RAAD

Mr. Sarah ROOBROUCK (komende van NOAB) Opname m.i.v. 01.02.2021

Mr. Arianke SMOLDERS (komende van NOAB) Opname m.i.v. 12.01.2021

Mr. Charlotte DONCK (komende van balie provincie Antwerpen) Opname m.i.v. 15.02.2021

 

OPNAME EU-LIJST
NAAM  BESLISSING RAAD

Mr. Marina SEMINA (hoofdinschrijving UK) Opname m.i.v. 28.12.2020

WEGLATING TABLEAU
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Charlotte PROOT Weglating m.i.v. 31.12.2020 om 24u

Mr. Kelly RUBRECHT Weglating m.i.v. datum opname balie West

Mr. Veerle HERMANS Weglating m.i.v. 31.12.2020 om 24u

Mr. Coline DELFAIRIERE Weglating m.i.v. 31.12.2020 om 24u

Mr. Nathalie LUCAS Weglating m.i.v. 06.01.2021

Mr. Jeroen TASSENOY Weglating m.i.v. 31.12.2020 om 24u

Mr. Egbert LACHAERT Weglating m.i.v. 31.12.2020 om 24u

Mr. Luc RYCKAERT  Weglating m.i.v. 31.12.2020 om 24u

Mr. Philippe LEROY Weglating m.i.v. 31.12.2020 om 24u

Mr. Luc DE MEULENAERE Weglating m.i.v. 31.12.2020 om 24u

TWEEDE KANTOOR
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Saskia VAN STEENHUYSE  Omzetting tweede kantoor naar hoofdinschrijving m.i.v. 01.01.2021

Mr. Samuel STEVENS Toelating tot het houden van een tweede kantoor m.i.v. 12.01.2021

LIJST EREADVOCATEN 
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Luc RYCKAERT Opname m.i.v. 01.01.2021

Mr. Philippe LEROY Opname m.i.v. 01.01.2021

Mr. Luc DE MEULENAERE Opname m.i.v. 01.01.2021
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Bewegingen 

Daar gaan we voor, en dan mag het wat 

kosten. Maar het menu moet navenant 

zijn.

Een begroting in evenwicht voor dit 

werkjaar. En ambitie voor de toekomst.

Daar stem ik voor, ook al is er dan een 

(verantwoord) prijskaartje aan gebonden.

Maar de begroting is niet het enige wat 

het bestuur, de commissies en de algeme-

ne vergadering van de OVB heeft beroerd. 

De vernieuwde Orde Express schakelt 

snel en aantrekkelijk, en wie de agenda en 

de verslagen wil lezen, vindt er de tekst 

en een eerste commentaar en de nodige 

verwijzingen. Lezen dus.

Het insolventiereglement werd door 

Cassatie vernietigd, werd herschreven, 

geamendeerd, door de commissie deon-

tologie gemodelleerd, en opnieuw ge-

amendeerd en staat nu ter stemming in de 

algemene vergadering van februari.

De nieuwe look van de OVB werd gelan-

ceerd. Het vernieuwd privaat luik was 

geen succes, er wordt gewerkt aan beter. 

De algemene vergadering tastte de gren-

zen af van haar bevoegdheden en de rol 

van de OVB, in een best hevige discussie 

over “Justice for all”. De taskforce voor 

de advocaat van morgen werd opgestart. 

Onze Gentse confraters mrs. Criel en  

De Clercq maken deel uit van de negen- 

koppige ploeg. U hoort er nog wel van.

Op naar meer en nog beter. De OVB is uw 

OVB. De afgevaardigden in de algemene 

vergadering zijn er voor u. 

2021 is intussen een feit, ook al viel de 

traditionele nieuwjaarsreceptie weg,  

u weet wel waarom. We ploegen digitaal 

verder en ook al zien we elkaar slechts 

met een naamkaartje op het scherm,  

de algemene vergadering blijft uw  

spreekbuis.

Misschien moeten we ambitieus durven 

zijn. De advocaten worden meer en meer 

geconfronteerd met zware administratie-

ve taken. GDRP, witwaspreventie, DAC 6, 

Reprobel. Het kan niet op. Wetten, decre-

ten, directieven, komen op ons af, ook nu 

nog, al is Koen Geens geen minister van 

justitie meer. Corona werpt een nieuw 

licht op onze dagelijks activiteiten. Co-

vidbesluiten kruiden ons bestaan, maar 

wat met een ingestie? Stafhouders en hun 

kabinetten worden zwaar belast en vragen 

professionele ondersteuning. Digitaliseren 

is niet langer een kwestie van moet het 

wel, maar van hoe, wanneer en door wie. 

En een kwestie van centen. En een kwestie 

van controle over de data.

Kwaliteit is terecht, met voorsprong, onze 

grootste zorg, willen wij met autoriteit 

kunnen meespreken in het maatschappe-

lijk debat, onze cliënten de beste diensten 

verlenen en als essentieel beroep overle-

ven.

Er waait een gunstige wind over de OVB. 

Laat dit zo blijven. 

We kregen de borrelhapjes, netjes gepre-

senteerd in een nieuwe look. Ze mogen 

er zijn, maar het smaakt naar meer. Het 

menu mag wel wat gekruid zijn. De OVB 

moet proactief kunnen werken. De stu-

diedienst moet elke advocaat ten goede 

komen. Goede medewerkers mogen aan-

geworven, digitale oplossingen verankerd, 

de basis verzekerd voor de toegang tot de 

data, liefst samen met de magistratuur, 

de derde macht van onze democratie. 

Stageschool en permanente vorming, dat 

moeten anderen ons benijden, met een 

efficiënt, gebruiksvriendelijk en kwalita-

tief digitaal platform. Onze aanwezigheid 

bij de beleidsmakers moet stevig zijn. De 

minister van justitie wil digitaal vooruit. 

Niet zonder de advocatuur.

De penningmeester slaakte wellicht een 

zucht van voldoening, zijn begroting kon 

nu worden afgewerkt, en de waarnemen-

de stafhouder zou geen verhoging moeten 

doorrekenen aan de leden van onze balie. 

Een goede zaak dus.

Of toch niet?

Op het gevaar af door banbliksems te 

worden getroffen, durft uw verslaggever 

hieraan te twijfelen, minstens deze vol-

doening in vraag te stellen. 

Koken kost geld. Hoeveel, hangt af van 

het menu.

Het nieuw bestuur is aan zijn eerste werk-

jaar toe en heeft geoordeeld dat zaaien 

naar de zak wellicht verstandig was in 

een eerste fase. Het menu moet verder 

worden bepaald, verfijnd. Hoe krachtig 

wordt het hoofdgerecht, hoe subtiel het 

voorgerecht? En is er ook nog plaats voor 

dessert? En welke wijn wil de voorzitter 

ons serveren?

Moeilijke vragen in tijden waar het kal-

koen voor het kerstfeest niet kon worden 

gefarceerd, de champagne bij het nieuwe 

jaar uit kleine flesjes werd ontkurkt, 

nieuwjaarsrecepties verwateren tot een 

blik op je scherm.

Maar toch. Wat wil het bestuur? Maar 

ook, wat verlangen wij van de OVB? Wat 

is nodig om de opdracht van de OVB 

voor de advocaten te realiseren? En wat 

om van de opdracht van de OVB in het 

belang van de rechtzoekende geen lege 

doos te maken ten dienste van de rechts-

staat? En dit in tijden waarin zoveel moet 

en zo weinig mag …

ALGEMENE VERGADERINGEN

VERSLAG

OVB
| door Christian Cauwe 

De bijdrage van de balies aan de OVB, 550 euro per advocaat, tableau of stagiair, verhoogt niet. 

Dit was de conclusie van de eerste begrotingsronde van het nieuw bestuur, 

naar inmiddels bekende gewoonte, voortreffelijk gebracht door de bestuurder financiën stafhouder De Meyer.
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Het magische woord werd door onze 

waarnemend stafhouder op p. 5 van het 

tableauboek reeds prijsgegeven: fotoshop 

(en dat maar liefst 17 keer).

Dit project kon enkel slagen dankzij:

- onze fotograaf voorzien van de nodige 

creativiteit (evenals het lef om de uitda-

ging aan te gaan om 17 leden van de Raad 

onbeweeglijk én stil te krijgen): Wouter 

Maeckelberghe (www.woutermaeckel-
berghe.com)

- de locatie: met dank aan eerste voor-

zitter Erik Van de Sijpe voor het gebruik 

van zijn hof van beroep. De gang op het 

gelijkvloers rechts (waar vroeger de on-

derzoeksrechters zaten) werd even omge-

bouwd tot een ware fotostudio.

- de leden van de Raad die de instructies 

van de fotograaf tamelijk gewillig volgden 

én voldoende geduld aan de dag konden 

leggen gezien er telkens slechts één raads-

lid werd gefotografeerd zonder mond-

masker. De overige leden werden verzocht 

om onbeweeglijk te blijven staan (hetgeen 

voor de ene al een grotere uitdaging was 

dan de andere) teneinde het fotoshopge-

halte beheersbaar te kunnen houden. 

Bij deze enkele foto’s van de fotoshoot én 

het uiteindelijke resultaat. Voor én na 17 

keer gefotoshopt.

THE MAKING OF… 

Mogelijks heeft u zich bij het ter hand nemen van ons nieuw tableauboek 

de bedenking gemaakt hoe we er in geslaagd zijn om de groepsfoto

van de leden van de Raad tot stand te laten komen in huidig mondmaskerplicht-tijdperk. 

de foto van de leden van de Raad  
in hedendaagse tijden
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S&T: Wordt de Commissie wel vaker om 
advies gevraagd door de Raad van de Orde? 
Er werd ons ook advies gevraagd aangaande 

de wijziging van de organisatie binnen het 

Bureau voor Juridische tweedelijnsbijstand, 

waarbij de materies werden opgesplitst in 4 

voorkeurmateries, nl. Strafrecht, Familierecht, 

Schuldenregeling en Consumentenkrediet en 

Goederenrecht. De stagiairs dienen verplicht 

uit twee van deze vier voorkeurmateries te 

kiezen en kunnen daarnaast ook nog overige 

materies behandelen indien zij dit wensen. 

De commissie heeft hierin positief geadvi-

seerd. We zijn van menig dat door, de sta-

giairs die zaken te laten behandelen waarin 

zij gespecialiseerd zijn, de kwaliteit van de 

dienstverlening voor de rechtzoekende zal 

toenemen. De stagiairs zullen immers bij het 

aanduiden van hun voorkeurmaterie vooral 

die domeinen kiezen waar zij in thuis zijn, 

wat alleen maar de kwaliteit ten goede kan 

komen. Wij waren van mening dat dit kwali-

teitsaspect belangrijker was dan het tegenar-

gument dat een stagiair eens moet hebben ge-

proefd van alle materies. De raad is ons hierin 

uiteindelijk gevolgd en heeft het systeem van 

voorkeurmateries effectief ingevoerd.

Een belangrijk gevolg hiervan is wel dat het 

nu niet langer verplicht is voor alle stagiairs 

om deel te nemen aan de Salduz bijstand. 

Enkel de advocaten die strafrecht als voor-

keurmaterie hebben opgegeven, zullen nog 

worden ingeschakeld in de Salduz bijstand. 

We zullen er dan ook moeten op toezien dat 

het Salduz-piket nog op voldoende bijstand 

kan rekenen. Maar ook omgekeerd, indien 

het merendeel van de stagiairs strafrecht 

blijkt te verkiezen, er nog voldoende stagiairs 

beschikbaar zijn voor de minder populaire 

voorkeurmateries. Het lijkt de Commissie in 

ieder geval een goede zaak indien de dossiers, 

in zoverre als mogelijk, nog steeds op een 

evenredige wijze zouden worden verdeeld 

niettegenstaande de verplichte voorkeur- 

materies. De toekomst zal moeten uitwijzen 

of hier bijsturingen nodig zijn. 

Het “piket geesteszieken” daarentegen moet 

iedereen wel blijven doen. We hebben daarom 

ook de suggestie gedaan aan de raad om daar-

rond een opleiding te organiseren, net zoals 

zij ook een opleiding organiseerden rond de 

Salduz-wetgeving. Veel stagiairs weten im-

mers niet goed hoe een dossier betreffende 

geesteszieken te behandelen. 

S&T: Krijgen jullie als Commissie 
van Stagiairs de indruk dat veel 
stagiairs het moeilijker hebben in de 
huidige periode?
Wij vrezen dat dit inderdaad het geval 

is, al zeker voor de startende advo-

caat-stagiair. Door het gebrek aan 

balie-activiteiten, fysieke balielessen, 

(veel) zittingen, e.d. is het veel moei-

lijker om de weg aan de balie te vin-

den. Door het vele telewerk, geldt dit 

eigenlijk zelfs ook voor de weg binnen 

het eigen kantoor. Het telewerk zorgt 

er bovendien voor dat de drempel 

voor het stellen van vragen aan de 

patron groter is geworden.

De Commissie is daarom volop bezig 

met een digitaal project om stagiairs 

meer met elkaar te verbinden. Hier-

over binnenkort meer! 

S&T: Wat is het standpunt van de 
Commissie m.b.t. de verhoging van 
de baliebijdrage voor stagiairs? 
De raad van de Orde had aan de 

Commissie advies gevraagd over de 

verhoging van de baliebijdragen voor 

stagiairs. We hebben met de Commis-

sie negatief geadviseerd. Uiteindelijk 

werd toch beslist dat de baliebijdrage 

voor alle stagiairs verhoogd wordt van 

1.250 naar 1.400 euro. 

We hebben begrip voor deze beslis-

sing omdat de bijdrage blijkbaar niet 

volstond om de werkelijke kosten van 

de Gentse balie voor een stagiair te 

dekken. De baliebijdrage dekte enkel 

de bijdrage aan de OVB en verzeke-

ringen. Maar dit neemt niet weg dat 

deze verhoging zeker voor eerstejaars 

stagiairs een zware dobber is. Temeer 

omdat ook de kostprijs voor het vol-

gen van de balielessen verhoogd is ten 

opzichte van vorig jaar. We moeten 

erop toezien dat de instapkost om ad-

vocaat-stagiair te worden niet te hoog 

wordt. Anderzijds zijn natuurlijk de 

minimumvergoedingen voor stagiairs 

omhooggegaan van 1.500 euro naar 

1.800 euro voor een eerstejaars sta-

giair, zodat dit de verhoging van de 

kosten enigszins compenseert. 

S&T: Hoe verlopen de balielessen voor 
de eerstejaars stagiairs? Wat is de impact 
daarop van de coronacrisis?
De balielessen zijn sinds huidig gerechte-

lijk jaar volledig hervormd, met een veel 

grotere inzet op praktische vaardigheden 

en met de bedoeling om al te veel her-

haling van de lessen op de universiteit te 

vermijden. Dit lijkt ons een goede evo-

lutie.

Het eerste deel van de lessen (de basisvak-

ken) is nog eerder theoretisch van aard. 

Al deze lessen zijn voor de stagiairs reeds 

beschikbaar via een onlineapplicatie. Als 

Commissie van Stagiairs werden wij be-

trokken bij het testen hiervan. De bedoe-

ling is dat je de lessen bestudeert binnen 

een bepaald tijdsbestek, maar op eigen 

tempo, waarbij je verloop wordt gevisua-

liseerd op een ‘vooruitgangsbalk’. 

Het tweede deel betreft dan praktische 

oefeningen. Men had gehoopt dit fysiek 

te organiseren, maar dit valt nog af te 

wachten. 

 
S&T:Hebben jullie nog andere (online 
of fysieke) activiteiten kunnen organi-
seren? 
Gelukkig konden we de jaarlijkse ‘dag van 

de stagiair’ nog in real life organiseren, 

zij het in een zeer afgeslankte versie ver-

mits een en ander “corona-proof” moest 

gebeuren. We merkten dat dit veel bijval 

kreeg. Met de dag van de stagiair orga-

niseren we ook jaarlijks de verkiezingen 

voor ons bestuur, die voor het eerst online 

verliepen. Het viel hierbij op dat er dit 

jaar meer kandidaturen waren dan plaat-

sen in het bestuur. Stagiairs willen zich 

meer dan ooit engageren aan de balie. 

Ook merken we een goede mengeling in 

ons bestuur van eerste-, tweede- en der-

dejaars.

We organiseerden bovendien een onli-

ne ‘Q&A’ met rechter Hans De Waele, 

waarop we toch een zestigtal kijklustigen 

– grotendeels stagiairs – mochten verwel-

komen. Dit bood een unieke kans om via 

chatberichten zowel juridische als prakti-

sche vragen te stellen aan een magistraat.

Het is de ambitie van ons bestuur om - ondanks de coronacrisis 

– toegankelijker te zijn dan ooit tevoren voor advocaten-stagiairs. 

Zeker voor eerstejaars is het een enorme uitdaging om hun weg 

te vinden aan de balie en confraters te leren kennen. 

Dit doen wij onder meer door bijkomend in te zetten op digita-

lisering en door nog meer online aanwezig te zijn. Zo hebben wij 

recent een Instagram-account aangemaakt, waarmee we heel wat 

stagiairs weten te bereiken. Ook krijgen we zeer vaak vragen via 

Facebook Messenger of via e-mail. We merken dat deze bereik-

baarheid op social media duidelijk drempels weghaalt en dat de 

stagiairs op die manier erg gemakkelijk de weg naar ons vinden 

als aanspreekpunt. 

Daarnaast zijn we bezig met het ontwerp van een logo om nog 

herkenbaarder te zijn. 

Tot slot werkt onze Commissie steeds in subcommissies, waarbij 

we dit jaar bijkomend inzetten op onze subcommissie ‘commu-

nicatie’.

Op 22.01.2021 spraken we met mr. Anne-Sophie Claus en mr. Braam Goderis.  

Mr. Claus nam sinds 01.10.2020 het voorzitterschap op zich van de Commissie van Stagiairs, 

mr. Goderis is bestuurslid. We polsten bij hen naar de ambities en verzuchtingen  

van hun bestuur en vroegen hoe zij bereikbaar zullen blijven in een jaar  

waarin activiteiten aan de balie per definitie  

meer afstandelijk zijn geworden. 

Interview | door Robbe Van de Wiele  
 en Ingeborg Vereecken

Anne-Sophie 
CLAUS

voorzitter commissie van stagiairs

Interview
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| door Yves Bracke

Eline
Delasorte
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S&T: Wat zijn nog de verwachtingen voor het  
komende werkingsjaar?
Ons bestuur is een ontzettend gemotiveerde ploeg 

die zit te popelen om terug volop in actie te schieten. 

Het is onze hoop dat dit huidig gerechtelijk jaar nog 

mogelijk zal zijn, maar in de tussentijd blijven we 

creatief en staan er nog een aantal digitale evenemen-

ten op het programma. 

Hierbij willen we, zoals steeds maar nu meer dan 

ooit tevoren, de huidige stagiairs vertegenwoordigen, 

bijstaan en, vooral, verbinden met elkaar. 

S&T: Bedankt voor dit interview en veel succes!

23.02.2021
Mr. Johan Speecke 

Actuele fiscale topics in het Onderne-

mingsrecht

18.03.2021
Professor Joke Baeck 

Het nieuwe Goederenrecht

20.04.2021
Professor Gerd Verschelden 

Actuele topics in het Familierecht

26.05.2021
Mr. / Professor Willy Van Eeckhoutte

19 Covidsporen nagelaten in het Sociaal 

recht

De Vlaamse
Conferentie

Interview

Voorlopig programma gerechtelijk jaar

2020-2021 

(onder voorbehoud):

Aan onze balie lopen heel wat sportievelingen rond.

Eentje trok onze bijzondere aandacht, niet in het minst door het doorzettingsvermogen 

dat uit haar sportieve prestaties blijkt.

Meet Eline Delasorte, op alle vlakken een bevlogen dame.



S&T: Recent werd u samen met 9 andere 
atleten geselecteerd voor het LCB Race-
team. Kan u vertellen waarom u zich 
kandidaat heeft gesteld, hoe de procedu-
re verliep en waarom u uiteindelijk werd 
uitgekozen ?
Lucy Charles-Barclay is een Engelse  

wereldtopper in triatlon, werd 3 keer 

tweede op het WK en won heel veel wed-

strijden. Op een bepaald moment zag 

ik haar filmpje waar zij een wereldwijde 

oproep lanceerde om zich kandidaat te 

stellen voor het LCB Raceteam. Er zou-

den 10 kandidaten geselecteerd worden 

die vervolgens professioneel begeleid en 

gecoached zouden worden door Lucy 

Charles-Barclay .Toen ik het filmpje zag 

dacht ik onmiddellijk: dat is iets voor mij. 

Ik heb mij samen met veel andere kandi-

daten uit de ganse wereld ingeschreven 

omdat ik mijn limieten wilde kennen en 

zien hoe ver ik met de juiste begeleiding 

kon geraken. Bij mijn kandidatuur ver-

duidelijkte ik dat ik geen professioneel 

was maar de trainingen wou combineren 

met mijn job als advocaat. Tot mijn grote 

vreugde was ik uiteindelijk bij de laatste 

10 (5 vrouwen en 5 mannen). Eén van de 

redenen was blijkbaar mijn enthousiasme 

dat van het scherm spatte 😊. Samen met

9 andere atleten van over de hele wereld 

(Canada, Australië, Zuid-Afrika, Sin-

gapore,…) werd ik gekozen. Bij de team 

meetings is het een uitdaging om een 

gemeenschappelijk uur te vinden door 

het tijdsverschil van soms 12 uur. Triatlon 

is een heel individuele sport maar tijdens 

de team meetings merk je dat het groeps-

gevoel en de teamspirit zeer groot is. 

S&T: Kan u uzelf een voorstellen aan de 
lezers van strop en toga ?
Ik heb eigenlijk als kind altijd sport ge-

daan. Vanaf het 3e middelbaar zat ik op 

internaat op de sportschool in Meulebeke. 

Ik besliste echter om dat niet beroeps-

matig te doen en dus bv. geen licentiaat 

sportwetenschappen te gaan studeren. 

Na het middelbaar studeerde ik aan de 

RUG eerst criminologie en dan rechten. 

Tijdens mijn stage stond sport op een laag 

pitje en was dit beperkt tot lopen. In 2012 

liep ik mijn eerste volledige marathon in 

Parijs. In 2013 ben ik overgeschakeld naar 

triatlon. Eerst nam ik deel aan de Mr T 

triathlon in Gent aan de Watersportbaan 

(750 meter zwemmen, 20 km fietsen en  

5 km lopen). Daarna bouwde ik op en 

volgde een kwart triatlon. In augustus 

2017 nam ik voor het eerst deel aan een 

volledige triatlon, nl. de Ironman in 

Kopenhagen: 3,8 km zwemmen in open 

water, 180 km fietsen en een marathon  

42 km. Nadien deed ik nog een full dis-

tance triatlon in 2018 Hamburg en in 

2019 Italië.

S&T: Wat is het doel ?
Er zijn in de triatlonwereld 2 grote orga-

nisaties, nl. Ironman en Challenge. Beiden 

organiseren wedstrijden. Het hoofdevent 

van Challenge is in Roth (Duitsland) en is 

dit jaar gepland op 04.07.2021. Er zullen 

een paar 1.000 deelnemers zijn en 200.000 

supporters. Mijn persoonlijk doel is onder 

de 11 uur uit te komen. De voorbereiding 

is ontzettend belangrijk. Naast de zwem- 

fiets en looptrainingen is ook de voeding 

uitermate belangrijk. Voeding is in feite 

“de 4de discipline”. Het LCB Raceteam 

wordt bijgestaan door een voedingscoach 

die ook in de begeleiding van oa Jumbo 

Visma voorziet en die bv. per persoon 

berekent wat hij/zij nodig heeft tijdens de 

wedstrijd. Er is zelfs een zweettest om te 

kijken hoeveel vocht je verliest. Er is dus 

een zeer goede en professionele begelei-

ding. Daarnaast zijn er ook verschillende 

sponsors (Polar, Red Bull, Endura, Oak-

ley,….) die voorzien in materiaal en kle-

dij. Ikzelf heb ook Belgische sponsors. Zo 

is mijn tijdritfiets van het merk Prorace. 

Een goede tijdritfiets maakt al snel 2 à 3 

km/uur verschil. 

S&T: Trainen voor een triatlon is zeer 
intensief en tijdrovend. Hoe slaagt u er 
in om dit te combineren met uw praktijk 
en gezinsleven ?
Een goede planning is het aller belang-

rijkste, zowel professioneel als sportief. Ik 

heb geen kinderen en mijn partner doet 

ook triatlon waardoor we veel samen 

trainen. Dat is uiteraard een groot voor-

deel. De weekends zijn bestemd voor de 

lange duurtrainingen. Tijdens de week 

probeer ik heel vroeg te trainen. Zo tracht 

ik 3 x week te zwemmen waarbij ik reeds 

vertrek om 06u30 ‘s morgens. Ook vroege 

looptrainingen zijn zeer effectief. Ik doe 

dat op een lege maag (ideaal voor de vet-

verbranding) en ontbijten doe ik dikwijls 

pas om 10u. Daarnaast zijn er uiteraard 

ook nog trainingen na de werkdag. Ge-

middeld train ik tussen de 10 à 15 uur per 

week waarvan de helft in het weekend. Tot 

slot zijn er ook krachttrainingen, stretch- 

en kine oefeningen, enz. Mijn slaap is bij 

dit alles uiteraard zeer belangrijk en ook 

de voeding is cruciaal.

S&T: Welke impact heeft COVID op de 
voorbereiding ?
Individueel trainen lukt maar het trai-

ningskamp dat was voorzien tijdens de 

krokusvakantie in Club Lasanta in Lan-

zarote is helaas geannuleerd. Normaal 

zouden we daar met het ganse team gaan 

trainen en zouden we feedback krijgen 

over het zwemmen, lopen,… Dit gaat niet 

door dus moeten we creatiever zijn. Door 

COVID zijn er vorig jaar ook al 2 triat-

lons (Klagenfurt en Zuid-Afrika) gean-

nuleerd/uitgesteld waardoor het intussen 

al 1,5 jaar geleden is dat ik nog eens een 

volledige triatlon heb kunnen doen. Ik 

hoop dus echt wel dat Roth doorgaat 

maar als het niet zo is, zie ik het op lange 

termijn en bouwen we verder naar de 

toekomst. Daar waar ik vroeger zeer doel-

gericht was geniet ik nu ook meer van het 

onderweg zijn. 

S&T: Wat is uw mooiste persoonlijke 
sportmoment tot nu toe ?
Mijn finish in Kopenhagen in augustus 

2017 omdat het toen de eerste keer was 

dat ik de volledige triatlon afstand deed. 

Ik was altijd een loper maar geen fietser 

en had dus schrik van die 180 km fietsen. 

Ik wist niet of het me ging lukken en 

uiteindelijk heb ik dat door een goede 

voorbereiding op een zeer comfortabe-

le manier kunnen doen. Er waren ook 

verschillende familieleden en vrienden 

mee om me te steunen zodat het een zeer 

mooi en emotioneel moment was. Die 

finish in Kopenhagen heeft me zeer veel 

vertrouwen gegeven, ook om kort nadien 

mijn eigen kantoor op te starten op 1 

september 2017. 

S&T: Heeft u een ultieme droom in de 
triatlon ?
Ik probeer me niet te vergelijken met 

anderen want die zijn dikwijls beter en 

dat kan best demotiverend zijn. Als ik 

dan toch mag dromen… Het wereldkam-

pioenschap in Hawai (elk jaar in okto-

ber) waar er van de niet-professionelen 

(age-groupers) slechts 2500 uitverko-

renen zijn. Slechts drie procent van alle 

deelnemers aan triatlonwedstrijden we-

reldwijd slagen er in zich te kwalificeren 

voor Hawai. Hiervoor zou ik onder de 10 

uur moeten kunnen duiken. Er is dus nog 

werk aan de winkel…

S&T: Neemt u bepaalde zaken uit uw 
sport mee in uw dagdagelijkse praktijk 
als advocaat ? Ondervindt u hier voor-
deel van ?

Ik geloof zeer sterk in het adagium “Mens 

sana in corpore sano”. … Als je fysiek 

goed bent, presteer je ook beter in je job. 

Een goede conditie is dus zeer zeker een 

voordeel. Meer werken rendeert niet 

altijd. Je moet je hoofd af en toe kunnen 

leeg maken en kunnen ontstressen. Bij mij 

lukt dat zeer goed door sport. Ik probeer 

sport ook mee in mijn beroep te trekken. 

Een tijdje geleden heb ik de VZW Sociaal-

NetwerkPlan opgericht. Deze VZW is een 

platform voor alle advocaten dat voorziet 

in sociale begeleiding voor cliënten. Om 

geld in het laatje te brengen organiseren 

we jaarlijks een loopevent. Zo konden we 

de manager van de wereldtopper en Gen-

tenaar van Somalische origine, Bashirr 

Abdi, overtuigen om het project te steu-

nen . Dit jaar was het loopevent virtueel 

maar bij deze een warme oproep aan de 

advocatuur, magistratuur en parket om 

de volgende editie mee te lopen.

S&T: Wat zou u de lezers van Strop en 
Toga kunnen adviseren over het nut of 
de noodzaak om te sporten ?
Ook op iets anders inzetten dan alleen op 

je job, kan je job alleen maar ten goede 

komen. Triatlon is eigenlijk wel een sport 

die past bij advocaten. Ook advocaten 

willen vooruit en stellen zich constant 

doelen. Langs de andere kant kan je niet 

in alle disciplines even goed zijn…
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Paul Verhoeven was zeker geen aanhanger 

van diegenen die menen zich het profiel 

van de botte arrogante advocaat te moe-

ten aanmeten om zich daarmee een “uni-

que selling proposition” te verschaffen.

Hij was een voorbeeld van hoe behoorlij-

ke en hoffelijke omgang met confraters, 

best verzoenbaar is met een degelijke en 

professionele behandeling van dossiers 

en met het bekomen van waardering van 

cliënten. 

Het overlijden van een advocaat die als 

handelsmerk had, beter een minnelijke 

oplossing dan een slepende procedure, is 

altijd een groot verlies voor onze Balie.

Afgestudeerd aan de toenmalige RUG in 

1974 en startte hij zijn loopbaan als advo-

caat-stagiair bij Mr. Marc van Ginderach-

ter, een amateur van een mondje Frans 

dat toen nog aan de Balie werd gesproken, 

maar vooral een degelijke zakenadvocaat, 

toen dat begrip nog niet eens bestond.

Na zijn opname op het tableau op 14 

februari 1979 werd hij meteen vaste 

medewerker van het kantoor “Van Gin-

derachter - De Groote - De Wildeman”, 

zo niet de enige, dan toch zeker één van 

de weinige echte advocatenassociaties in 

die tijd.

Na zijn opname op het tableau op 5 ok-

tober 1983 werd hij vaste medewerker 

van het kantoor van L.J. Martens, waar hij 

jarenlang samenwerkte en vriendschap-

pen smeedde met o.a. confraters Dirk 

Martens, Philippe en Sophie Beuselinck 

alsook Els Bertier en Katrien De Wilde, 

beiden thans rechters.

Hij verliet het kantoor van zijn patron in 

1989 om een eigen kantoor op te richten 

in zijn huis in de Vrijheidslaan bij zijn 

echtgenote, die hem in de praktische 

uitbating van het kantoor bijstond. Daar 

ontplooide hij zich als een klassiek, sterk 

en pragmatisch advocaat die thuis was 

in vele markten en steeds tot het uiterste 

ging voor zijn vele cliënten. Hij hechtte 

hierbij echter altijd het meeste belang aan 

de deontologische regels, die hij als heilig 

beschouwde.

Confrater Schutyser was bijna dagelijks 

paraat in het gerechtsgebouw te Gent 

waar hij graag vertoefde in het gezelschap 

van zowel generatiegenoten als jonge 

advocaten. Zo was hij tevens een vaste 

waarde in de Gentse balievoetbalploeg in 

de jaren ’80.

De vennoten Toon De Groote en Rik De 

Wildeman stapten in de magistratuur 

en Paul werd vennoot in het kantoor 

Van Ginderachter – Verhoeven – On-

bekent. Daar ontplooide hij zich als een 

goed en gedreven jurist met een oplos-

singsgerichte visie, correct en straight 

to the point. Hij had een trouw, vooral 

zakencliënteel, dat hem waardeerde voor 

zijn kennis, accuraatheid en professiona-

lisme.

Zijn pragmatische aanpak van dossiers, 

zijn grote werkkracht en zijn kennis van 

het ondernemingsrecht waren de ideale 

componenten om op de lijst van de cura-

toren te worden opgenomen. 

Als curator behandelde hij honderden 

faillissementen waaronder het uitzonder-

lijke faillissement van een hypotheekkas, 

wat hem verplichtte om gedurende meer 

dan 20 jaar afbetalingen van hypothecaire 

leningen te innen, een echt uitzonderlijke 

situatie. Vanuit zijn grote verantwoorde-

lijkheidszin vond hij de kracht om, zelfs 

na het verdict van een zware ziekte, actief 

te blijven teneinde dit uitzonderlijke fail-

lissement en enkele lopende dossiers te 

kunnen afsluiten.

Van 1989 tot 2013 was hij plaatsvervan-

gend rechter in de toenmalige Rechtbank 

van Koophandel te Gent. Ook daar streef-

de hij naar een pragmatische beslechting 

van een geschil veeleer dan een acade-

misch traktaat te schrijven.

De advocatuur was echter niet de grootste 

passie van confrater Schutyser. Die eer 

was weggelegd voor de kunstwereld, waar 

hij zich een bezieler van het SMAK toon-

de en waar hij met zijn beste vriend Jan 

Hoet jaren vocht voor de toegankelijkheid 

van hedendaagse kunst. Ook hier toonde 

confrater Schutyser zich een vriend van 

zowel generatiegenoten als jonge kunste-

naars, zoals Michaël Borremans, die hij 

met veel plezier bijstond in hun ontwik-

keling. Zo was het ook confrater Schuty-

ser die in opdracht van de balie contact 

opnam met kunstenaar Dirk Braeckman 

om het grote kunstwerk van de toga van 

Hippolyte Metdepenningen te ontwerpen 

in de inkomhal van het gerechtsgebouw.

Zowel zijn affiniteit met de advocatuur, 

als zijn passie voor de kunst en zijn gelief-

de Gentse Buffalo’s heeft confrater Schu-

tyser ook overgedragen aan zijn drie 

kinderen. Zijn oudste zoon en zijn doch-

ter zijn thuis in de kunstwereld en zijn 

jongste zoon, confrater Laurens Schutyser, 

koos net als zijn vader voor onze Gentse 

Balie.

In 1992 startte hij een eenmanskantoor, 

samen met Tania Van Huffel, zijn levens-

gezellin maar ook sinds jaar en dag zijn 

personal assistant.

FC Balie Gent kon in de jaren ’80 rekenen 

op zijn sportieve talenten.

Ofschoon hij optimistisch was ingesteld 

en overtuigd dat hij zijn ziekte wel zou 

kunnen overwinnen, heeft hij maar kort 

van zijn pensioen kunnen genieten.

Paul was een epicurist. Hij hield van 

uitgelezen lekker eten dat hij steevast 

besprenkelde met uitstekende wijnen. Bij 

zijn vrienden stond hij bekend als een 

groot wijnkenner.

In het verenigingsleven was hij tientallen 

jaren actief in Kiwanis Gent Artevelde 

en Kiwanis Gent Golden Prinsenhof. 

Voor vele Kiwanis “buitenbezoeken” in 

het buitenland ging hij op pad met zijn 

brother in arms, ere-notaris Pascal Vande-

meulebroucke.

Op wat latere leeftijd ontdekte hij de 

geneugten van het reizen met cruisesche-

pen. 

De Gentse Balie verliest een waardevolle 

confrater.

Zijn drie kinderen en vijf kleinkinderen 

verliezen een leuke papa en opa.

Het gedichtje van Toon Hermans dat zijn 

rouwbrief sierde, vat zijn levensvisie per-

fect samen. 

Vandaag is de dag,

hij komt maar één keer,

morgen dan is het

vandaag al niet meer.

Niet zeuren, geniet

van het leven, het mag,

maar doe het vandaag,

want vandaag is de dag.

Confrater Schutyser is jammer genoeg 

veel te vroeg en zeer onverwachts overle-

den aan een hartfalen. Net nu de tijd was 

gekomen om mt pensioen te gaan en te 

genieten van de kleinkinderen. Hij blijft 

in onze herinnering.

Paul Verhoeven Dirk Schutyser

In 
Memoriam

In 
Memoriam
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Op 14 november overleed onze confrater Paul Verhoeven.

Hij was niet bepaald een paleisloper, maar diegenen die hem als tegenstrever mochten ontmoeten, 

zullen zeker de herinnering aan hem behouden van een zeer degelijke, uiterst confraternele en vooral minzame advocaat.

Confrater Dirk Schutyser behaalde zijn diploma aan de Rijksuniversiteit te Gent in 1979 

en startte zijn loopbaan als advocaat-stagiair bij zijn grote voorbeeld Mr. L.J. Martens.

| door Serge Van Eeghem

| door Laurens Schutyser
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The Sky is the limit

The sky was never the limit with you

In business

In het genieten

In je liefde voor jouw Nathalie, jouw kin-

deren en, last but certainly not least, sinds 

even ook jouw kleinkind!

Bompa Champagne was apetrots! 

Verpozen op de boot sinds jaren 

Verpozen in de filmzaal van jouw ‘hoeve’

Verpozen in de Champagne sinds even

Kleine dingen, groot genot...

Je stond duidelijk nog maar aan het begin 

van het (eindelijk) genieten van...

Maar ondertussen steeds (te) hard wer-

ken... 

Cliënteel en omzet

Omzet en cliënteel

Jaloezie?

Minstens veel discussies

Waarom?

Work hard, Play harder

Play hard, work harder 

Eric en zijn vrouwen

Maar een vrouw voor al

Steun en toeverlaat in goede dagen

Steun en toeverlaat in bange dagen

Meer en meer rots in de branding de 

laatste tijd

Liefde is...

Plannen om te trouwen, daar in de cham-

pagne

Het mocht niet zijn 

Maar jij zou zeggen en denken en uitstra-

len...

Er is altijd een reden om te feesten

Misschien vind jij nu wat rust

Jouw vrouwtje zal het hier wel redden

Met ons en heel velen

The sky was never your limit

It will not be now

But in that sky and above that limit 

(again)

A lawyer that was exceptional,

A human that was adorable,

A (future) husband that was lovable,

But who can tell, but few, that really 

know?

Be well,

My friend! 

| door Bart Demeulenaere

Eric Pringuet

In 
Memoriam

De Commissie
van

Stagiairs

| door Anne-Sophie Claus

Geen evidentie in deze uitdagende tijden, 

maar het moet gezegd dat de frisse wind, 

die samen met de nieuwe leden het be-

stuur binnenwaaide, zijn vruchten af-

werpt. Aan creativiteit voor het bedenken 

van coronaproof activiteiten aldus geen 

gebrek! 

Zo organiseerde Uw Commissie op 10 

december 2020 een digitale Q&A (ques-

tion and answer) met rechter Hans De 

Waele. De uitgelezen kans voor onze 

advocaat-stagiairs om al hun prangende 

vragen voor te leggen. Ditmaal niet aan 

hun patron of medestagiairs, maar wel 

rechtstreeks aan een ervaren magistraat. 

De vragen werden op voorhand inge-

stuurd, maar ook tijdens de sessie zelf was 

interactie via een chatfunctie mogelijk, 

waardoor verschillende topics aan bod 

kwamen. Zo passeerden onder meer 

volgende vragen de revue: “Vindt u een 

pleidooi op zitting altijd een meerwaarde? 

Zo ja, hoe ziet het ideale pleidooi eruit? 

Is het in strafzaken altijd aangewezen dat 

partijen in persoon aanwezig zijn? Wat 

doet u indien een beklaagde niet wordt 

bijgestaan door een advocaat, maar dit 

wel hoognodig is? Wat vindt u ervan dat 

het Openbaar Ministerie nauwelijks tot 

nooit concludeert? Hoe velt u een oordeel 

in zaken waar het ‘woord tegen woord’ 

is? Stoort u er zich aan indien advoca-

ten in de zittingszaal gsm’en?” Voor de 

geïnteresseerden, het antwoord op deze 

laatste vraag was negatief. Met meer dan 

60 aanwezigen was het event een groot 

succes, waarvoor dank! 

Bovendien trachtte Uw Commissie alle advocaat-sta-

giairs een hart onder de riem te steken. 2020 was 

voor niemand een evident jaar, maar al zeker niet 

voor de (startende) advocaat-stagiair. Verscholen 

achter computerschermen en mondmaskers, is het 

een ware uitdaging om collega-stagiairs te ontmoeten 

en de weg aan de balie te vinden. Hoewel digitale 

evenementen soelaas bieden, kunnen deze nooit het 

vaste programma van de Commissie met afterworks, 

cultuuractiviteiten of kerstdrinks vervangen. De 

Commissie bezorgde iedere advocaat-stagiair dan ook 

een kerstkaart met bemoedigende woorden, vergezeld 

van een leedverzachtende brownie. Een logistiek uit-

dagend karwei dat, gelukkig, met groot enthousiasme 

werd onthaald. 

Uw Commissie hoopt in 2021 op evenveel animo te 

mogen rekenen en u, al dan niet digitaal, op één van 

onze activiteiten te mogen verwelkomen. 

Waarde confraters,
Na een digitale verkiezing eind oktober, 

kon het nieuwe bestuur van de Commissie van Stagiairs eindelijk haar aftrap geven.

Advocaat-levensgenieter

Levensgenieter-advocaat

In welke volgorde had je het graag gezien?
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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

6.500
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

Eric Louis
Advocaat
Aangesloten sinds 2006

XER-9817-AdvertentieAdvocaten-A4-B210xH297mm 181220.indd   1XER-9817-AdvertentieAdvocaten-A4-B210xH297mm 181220.indd   1 18/12/2020   13:0818/12/2020   13:08

| door Philippe Dossche

Schaken met maten 

Over alledaagse dingen praten 

Film, theater, dans, muziek 

Met z’n tweetjes bij de Griek

Reizen boeken 

Musea bezoeken 

Samen, buiten op een bank 

Een simpel spelletje pétanque 

Mijn moeder voelen en zij mij 

Haar sussen met ‘het is voorbij’ 

Lunch of koffie met vrienden en vriendinnen 

Vertel, met wie mag ik beginnen? 

Het kappen van mijn haar 

Is alles wat ik wens dit jaar
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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


