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

en
Strop

TogaTrimestrieel tijdschrift
14° JAARGANG 

JUNI

JULI

AUGUSTUS

2021

47



2 3

We hopen uiteraard allemaal dat de echte lente 

straks begint en de corona-pandemie vervelt tot  

een vage herinnering. Maar wie weet, is die hele 

corona-toestand ook een aanzet tot een aantal  

veranderingen ten goede, ook binnen justitie.

Uit de enquête die werd gehouden bij onze balie (zie 

uitgebreid verslag binnenin) blijkt alvast dat heel wat 

“coronamaatregelen” als positief werden ervaren. 

Interessant is ook het proefproject hybride zittingen 

bij de rechtbank in Kortrijk, waar vanaf 10 mei 21 

volop wordt geëxperimenteerd met digitale zittin-

gen. Goed om weten is dat het uitgangspunt blijft 

dat partijen en hun advocaten enkel via video zullen 

verschijnen als zij daar zelf akkoord mee zijn. Het 

recht om in de zittingszaal aanwezig te zijn blijft 

onaangeroerd, en maar goed zo!

Stelt zich natuurlijk onmiddellijk de vraag of dit 

praktisch werkbaar zal zijn, gezien de rechtbanken er 

momenteel niet altijd in slagen om de tijdsblokken 

aan te houden. Zullen we binnenkort bij de ochtend-

koffie allerlei invites moeten aanvaarden en meteen 

gekluisterd aan het scherm zitten om geen enkele 

zitting te missen of zullen we ter compensatie van 

het huidige gemis aan sociaal contact massaal kiezen 

voor de lichamelijke aanwezigheid op de rechtbank? 

Op andere plaatsen in Europa zijn er andere katten 

te geselen. In dit nummer aandacht voor de wankele 

positie van de rechtstaat in Polen, waarover magis-

traat Bruno Lietaert ons meer vertelt.

Het door de balie gesteunde project Kromme Boom 

wordt in dit nummer belicht. Het is zeker toe te 

juichen dat we als balie aandacht hebben voor der-

gelijke projecten, ik durf suggereren: meer van dat!

Confrater Ronny Joseph wordt in de rubriek Ad-

vocaten Plus aan de tand gevoeld over zijn hobby 

als zwarte dan-kareteka. Altijd boeiend om te lezen 

waarmee confraters naast hun job zoal bezig zijn.

Tot slot vindt u in dit nummer ook een interview 

met confrater-schrijver Kristiaan Vandenbussche 

over zijn thriller “Cupido”. Laat uw TV/smartphone/

avondwerk eens onaangeroerd en verdiep u in dit 

spannende boek. 

Alvast een prettig gerechtelijk verlof.
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Het koesteren van jeugdig idealisme 

“eedafleggingen nieuwe stagiairs”

Niet alleen begin september, maar het ganse jaar door, voor de 

eerste kamer van het hof, op de eerste zitting van de maand, 

kunnen kandidaat-stagiairs de advocateneed afleggen.

Ik was daar graag bij aanwezig, mede namens de collega-stafhou-

ders van het ressort, en poogde enige feestelijkheid te brengen 

waar die door corona zo hard ontbrak.

Helaas hebben de leden van de eerste kamer van het Hof, én de 

eerste advocaat-generaal, daarbij telkens mijn zelfde ‘speechke’ 

moeten aanhoren. Ze hebben het mij alvast vergeven en verze-

kerden mij dat het nooit had verveeld.

Telkens opnieuw heb ik deze jonge mensen gevraagd de woorden 

van de advocateneed indachtig te blijven, maar ook om op die 

bijzondere dag eens stil te staan bij de idealen die hen daar had-

den gebracht: “stel u vandaag nog de vraag welke idealen u tot deze 

dag hebben gebracht en draag ze mee voor de rest van uw loopbaan. 

Zulk jeugdig idealisme hebben we nodig en zal ook in de toekomst 

de advocatuur het mooiste beroep ter wereld maken.”

Daarop heeft de voorzitster van de eerste kamer steevast gepoogd 

om duidelijk te maken dat misschien de magistratuur wel wenk-

te voor enkelen van hen, en dat de magistratuur ook een mooi 

beroep was. We bleven sportief ;-)

Uitzwaaien doe ik in deze Strop 

& Toga met drie topics: het koes-

teren van jeugdig idealisme, het 

vermijden van ereloongeschillen 

en een herwaardering van onze 

grondrechten.

Een herwaardering van grondrechten:

“wordt proportionaliteit  
het nieuwe normaal?”

Gelukkig niet eerder beleefd, zulke clash 

van grondrechten.

Waar onze rechtspraak in 2019 zich nog 

kon buigen over de verenigbaarheid van 

een hoofddoekenverbod met de vrije 

godsdienstbeleving, diende zij in 2020 

plots het verbod op godsdienstbeleving te 

onderzoeken.

Het kan verkeren, zo zei Gerbrand 

Adriaensz Bredero (1585-1618), maar 

zelfs hij had zulke pandemie niet zien 

komen toen hij zijn ‘klucht van de koe‘ bij 

elkaar pende.

Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van 

godsdienst, vrijheid van vergadering en 

vereniging, .. uw recht om te gaan en 

staan waar u wil ..

Vele evidenties die het plots niet meer 

zijn.

Geen enkele vrijheid kan worden beperkt 

dan krachtens een wet, noch kan de be-

perking verder gaan dan wat noodzakelijk 

is in het belang van een hoger goed of 

voor de bescherming van de rechten en 

vrijheden van anderen.

Maar tijdens een pandemie dwingt ‘het 

recht op leven’ als hoogste van alle grond-

rechten alle andere rechten en vrijheden 

op de knieën en legt ze aan banden. 

Als beknotting de regel is, dan wordt 

proportionaliteit het nieuwe mantra. 

Wie durft de lijn consequent door te 

trekken en de proportionaliteit, de gema-

tigdheid aan te houden na de pandemie?

Zouden we de vrijheden en grondwaar-

den meer en beter waarderen nu we er-

varen hebben wat het is om ze te missen? 

Zouden we gezondheid, milieu en klimaat 

voortaan minder evident vinden en beter 

gaan bewaken?

Proportionaliteit en matiging in functie 

van duurzaamheid en levenskwaliteit?

Of wordt het snel terug the sky is the  

limit…

samen stroomopwaarts dus

Van harte wens ik jullie allen in de ko-

mende maanden een deugddoende va-

kantie en met jullie kijk ik uit naar een 

‘normale’ start in het aanstaande gerech-

telijke jaar 2021-2022. 

Een start na herwonnen vrijheid, maar 

ook een start na herbronning.

Laat ons hopen dat het vonken geeft.

| Marnix Moerman, waarnemend stafhouder

Woord 
van de Stafhouder

Woord 
van de Stafhouder

Het vermijden van ereloongeschillen:

“de advocaat-cliënt- 
overeenkomst”

Op advocaat.be vindt u een modelover-

eenkomst onder het hoofdstuk ‘beroep-

suitoefening’. Vast de moeite om deze op 

uw leest te schoeien.

Zulke overeenkomst biedt heel wat voor-

delen, zowel inzake gdpr-, anti-witwas- als 

inzake uw informatieverplichtingen. Ze 

beschermt u bovendien bij latere ereloon-

betwistingen en mogelijks bij geschillen 

inzake beroepsaansprakelijkheid.

Uit het jaarverslag van Ligeca leren we dat 

de meeste discussies zich stellen inzake 

de begroting van erelonen in familiale 

geschillen.

Ligeca is de ombudsdienst voor consu-

mentengeschillen in de advocatuur en 

tracht door middel van informeren en 

bemiddeling oplossingen aan te reiken. 

In bijna de helft van de gevallen is deze 

bemiddeling succesvol.

Ik neem mij voor zulke bemiddeling vol-

gend jaar ook aan te bieden voor discus-

sies tussen advocaten en ondernemingen.

Beste Confraters, 
We zwaaien het gerechtelijk jaar 2020-2021 stilaan uit. 

We zijn daar blij om, om de reden die we allen kennen, en we hopen dat de toekomst alleen maar 

beter kan zijn, met een herwaardering van onze sociale contacten 

en het sociaal weefsel van onze balie. Dit is trouwens geen hoop, het is een belofte.

samen
stroomopwaarts
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Bewegingen 

16.02.2021 16.02.2021

VERGADERING Raad van de Orde

Bewegingen 

6

STAGEMEESTERS 
OPNAME LIJST STAGEMEESTERS
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Méhdi ZAGHEDEN  Opname m.i.v. 16.02.2021

Mr. Steven DE GRAVE Opname m.i.v. 16.02.2021

LIJST VAN DE STAGIAIRS 
OPNAME LIJST (KOMENDE VAN EEN ANDERE BALIE)
NAAM  STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Hasan YASAR (komende van balie Dendermonde) Mr. Mohamed Ozdemir Opname m.i.v. 16.02.2021

Mr. Sinan KARSIKAYA (komende van balie Oudenaarde) Mr. Stanislas Ossieur Opname m.i.v. 16.02.2021

Mr. Mena DECONINCK (komende van balie West) Mr. Ine Smolders Opname m.i.v. 01.03.2021

OPNAME LIJST 
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Natalie VAN BOVEN Mr. Eline Tritsmans Opname m.i.v. 16.02.2021

Anne-Sophie DE JAEGHER Mr. Henri Derycke Opname m.i.v. 16.02.2021

WEGLATING LIJST 
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Arne SAERENS Mr. Pieter Van Mulders Weglating m.i.v. datum opname balie West-Vlaanderen

Mr. Dries SMET Mr. Karel Paelinck Weglating m.i.v. 28.02.2021 om 24u

TABLEAU 
WEDEROPNAME
NAAM BESLISSING RAAD

Isabelle VERGAUWEN  wederopname m.i.v. 01.04.2021

OPNAME TABLEAU (NA STAGE)
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Nicholas DE MULDER Mr. Pieter Goetghebuer Opname m.i.v. 16.02.2021

Mr. Siemon AELBRECHT Mr. Ann Malfait Opname m.i.v. 14.01.2021 

Mr. Eugéniet VAN DER MEERSCH Mr. Pieter Goetghebuer Opname m.i.v. 16.02.2021

Mr. Imke VERVAET Mr. Jan Van Eeckhaut Opname m.i.v. 16.02.2021

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

Mr. Sander ANCKAERT (komende van balie West-Vlaanderen) Opname m.i.v. 01.02.2021 

Mr. Gaël VANDERSTEENE (komende van balie West-Vlaanderen) Opname m.i.v. 18.01.2021

Mr. Katrien DE VOS (komende van balie West-Vlaanderen) Opname m.i.v. 01.02.2021

Mr. Geert VAN DRIESSCHE (komende van balie Dendermonde) Opname m.i.v. 01.02.2021

23.03.2021
STAGEMEESTERS 
OPNAME LIJST STAGEMEESTERS
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Jean CLOQUET Opname m.i.v. 23.03.2021

Mr. Charlotte DEMAÎTRE Opname m.i.v. 23.03.2021

WIJZIGING STAGEMEESTER
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Alexandra VERBEKE Mr. Nathalie Brys Wijziging m.i.v. 23.03.2021

LIJST VAN DE STAGIAIRS 
VERZOEK TOT ONDERBREKING STAGE
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Mr. Freya DE SCHAMPHELAERE Mr. Elena Bachert Onderbreking voor max. 1 jaar vanaf m.i.v. 03.03.2021

OPNAME LIJST (KOMENDE VAN EEN ANDERE BALIE)
NAAM  STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Soraya LOUAHRANI (komende van balie Provincie Antwerpen) Mr. Frank Scheerlinck Opname m.i.v. 23.03.2021

STAGEMEESTERS 
OPNAME LIJST STAGEMEESTERS
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Jean CLOQUET Opname m.i.v. 23.03.2021

Mr. Charlotte DEMAÎTRE Opname m.i.v. 23.03.2021

WIJZIGING STAGEMEESTER
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Alexandra VERBEKE Mr. Nathalie Brys Wijziging m.i.v. 23.03.2021

LIJST VAN DE STAGIAIRS 
VERZOEK TOT ONDERBREKING STAGE
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Mr. Freya DE SCHAMPHELAERE Mr. Elena Bachert Onderbreking voor max. 1 jaar vanaf m.i.v. 03.03.2021

TABLEAU 
WEGLATING TABLEAU
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Dimas COETSIER Weglating m.i.v. datum opname balie Provincie Antwerpen

TWEEDE KANTOOR
NAAM  BESLISSING RAAD

Mr. Isabelle CROP (hoofdinschrijving balie West-Vlaanderen) Toelating tweede kantoor m.i.v. 16.02.2021

Mr. Vicky BUELENS (hoofdinschrijving balie Provincie Antwerpen) Stopzetting tweede kantoor m.i.v. 01.01.2021 
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Bewegingen 
20.04.202123.03.2021

Bewegingen 

STAGEMEESTERS 
WIJZIGING STAGEMEESTER
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Kevin MEERSMAN Mr. Jean Cloquet. Wijziging m.i.v. 20.04.2021

Mr. Thomas JANSSENS Mr. Charlotte Demaître Wijziging m.i.v. 20.04.2021

LIJST VAN DE STAGIAIRS 
OPNAME LIJST
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Pauline DE WAELE Mr. Karel Paelinck Opname m.i.v. 20.04.2021

Charlotte VAN dER GUCHT Mr. Jeroen De Man Opname m.i.v. 20.04.2021

Eva GRYSPEERD Mr. Alain Hinderyckx Opname m.i.v. 20.04.2021

WEGLATING LIJST
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Mr. Lize DECORTE Mr. Frank De Langhe Weglating m.i.v. datum opname balie Provincie Antwerpen

TABLEAU 
WEDEROPNAME TABLEAU 
NAAM BESLISSING RAAD

Tijs VAN VYNCKT Wederopname m.i.v. 20.04.2021

OPNAME TABLEAU (NA STAGE)
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

An-Sofie MATTHYS Mr. Wim Vanbiervliet Opname m.i.v. 17.04.2021

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

Mr. Julie VANHOENACKER (komende van NOAB) Opname m.i.v. 01.05.2021

WEGLATING TABLEAU
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Bram VANHEE weglating m.i.v. 30.03.2021

Mr. Kyrylo STOROJENKO weglating m.i.v. opname NOAB

Mr. Klaas DE PAUW weglating m.i.v. 15.05.2021

Mr. Arne DECRAENE weglating m.i.v. 31.03.2021

Mr. Stany BUYSSE weglating ingevolge schrapping m.i.v. 26.03.2021

TWEEDE KANTOOR
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Aster AERTS Toelating tweede kantoor m.i.v. 20.04.2021

Mr. Roland DE ROUCK Stopzetting tweede kantoor m.i.v. 01.04.2021

Mr. Koen DE BISSCHOP Toelating tweede kantoor m.i.v. 01.05.2021

Mr. Paul VERHAEGHE Stopzetting tweede kantoor m.i.v. 30.03.2021

Geboortes Nel, dochtertje van Kristof De Muynck en Annelies Uytterhaegen
Ada, dochtertje van Louis Vandamme
Louwis, zoontje van Benjamin Van Waes
Ozanne, dochtertje van Sofie Verdonck en Alexander Van Heeschvelde
Bas, zoontje van Stefanie Goubert
Mattía, zoontje van Aline Heyrman
Lola, dochtertje van Samir Benhaddouche
Thea, dochtertje van Nathan Declerck
Emilia, dochtertje van Maarten Devreese en Florence Quairiat 

LIJST VAN DE STAGIAIRS 
OPNAME LIJST (KOMENDE VAN EEN ANDERE BALIE)
NAAM  STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Soraya LOUAHRANI (komende van balie Provincie Antwerpen) Mr. Frank Scheerlinck Opname m.i.v. 23.03.2021

OPNAME LIJST 
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Marije VERBAAN Mr. Magali Feys Opname m.i.v. 23.03.2021

Toon VAN SNICK Mr. Magali Feys Opname m.i.v. 23.03.2021

Pieter BERGHMAN Mr. Méhdi Zagheden Opname m.i.v. 23.03.2021

Marie VANHULLE Mr. Anissa Devos Opname m.i.v. 23.03.2021

Laura BUFFEL Mr. Jeroen De Man Opname m.i.v. 23.03.2021

Bella MANKIEVA Mr. Franky De Mil Opname m.i.v. 01.04.2021

Sofie LESANDRé Mr. Jan Temmerman Opname m.i.v. 01.04.2021

Ellen DE KEYZER Mr. Sven Boullart Opname m.i.v. 23.03.2021

WEGLATING LIJST
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Mr. Bruno LENSSENS Mr. Hilde Dhont Weglating m.i.v. datum opname NOAB

Mr. Jennifer CALLEBAUT Mr. Thomas Bienstman Weglating m.i.v. datum opname BPA

TABLEAU 
 WEDEROPNAME
NAAM BESLISSING RAAD

Katrien DHONDT Wederopname m.i.v. 01.04.2021

OPNAME TABLEAU (NA STAGE)
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Marthe VANDEWALLE Mr. Bruno Soenen Opname m.i.v. 23.03.2021

Mr. Aline STORY Mr. David Vrijmoed Opname m.i.v. 24.02.2021

Mr. Niels BOVENS Mr. Liesbeth Groffils Opname m.i.v. 23.03.2021

Mr. Alexandra SCHOUTEDEN Mr. Walter Van Steenbrugge Opname m.i.v. 18.03.2021

Mr. Laura OTTE Mr. Thomas Gillis Opname m.i.v. 01.04.2021

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

Mr. Louis CARLIER (komende van balie Leuven) Opname m.i.v. 04.03.2021

WEGLATING TABLEAU
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Maxim DANIEL Weglating m.i.v. opname balie Provincie Antwerpen

Mr. Blijke DEVOS weglating m.i.v. 31.03.2021 om 24u

Mr. Pieter DELMOITIE weglating m.i.v. 30.04.2021 

Mr. Kevin ONGENAE weglating m.i.v. datum opname balie Dendermonde

Mr. Katrien VAN DEN BULCKE weglating m.i.v. 28.02.2021 

Mr. Laura DE COSTER weglating m.i.v. datum opname balie West

Mr. Imke HERBOTS weglating m.i.v. 31.03.2021 om 24u

Mr. Charlotte MUSSEN weglating m.i.v. 31.03.2021 om 24u

Mr. Paul RUTSAERT weglating m.i.v. 30.06.2021 om 24u

Mr. Lucas BOSSUYT weglating m.i.v. 31.03.2021 om 24u

WEGLATING TABLEAU
NAAM BESLISSING RAAD

Tony DE BOUVRIE Weglating m.i.v. 15.02.2021

Ellen BOGAERT Weglating m.i.v. 04.03.2021

Michel VAN DEN DAELEN Opname m.i.v. 23.03.2021
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Het werd geen van beide. De uiteenzet-

ting van de bestuurders en het manage-

ment van Diplad werd geapprecieerd 

en er was luisterbereidheid aan beide 

zijden en opbouwende creativiteit. Onze 

Gentse afgevaardigden en onze Gentse 

confraters bestuurder Hans De Meyer en 

gedelegeerd bestuurder Diplad Johan Van 

Driessche bleven niet onopgemerkt in een 

positief debat.

“Samen stroomopwaarts” is niet ten  

onrechte de leuze van onze balie.

Maar, ambitie vraagt om realisatie en 

koken kost geld, een bedenking om verder 

mee te nemen.

Binnen de commissies wordt het werk 

verdergezet. De commissie deontologie 

komt maandelijks digitaal bijeen onder 

de kundige leiding van bestuurder Jan 

Meerts. Stapsgewijs wordt de Codex 

doorgenomen en geactualiseerd. De regle-

mentering over multidisciplinaire samen-

werkingsvormen en het vreemd kapitaal 

wordt geëvalueerd.

Nieuwe reglementen worden onderwor-

pen aan de proportionaliteitstoets.

De OVB is niet stilgevallen door corona 

en uw afgevaardigden hebben hun stem 

niet verloren. Wel is er nood aan infor-

meel gesprek, aan ontmoeting, aan we-

derzijds vertrouwen en samen opgebouw-

de en verdedigde standpunten. pro-actief 

liefst, live als het kan.

En meer dan ooit hebben uw afgevaardig-

den nood aan uw input. Voor de  

behandeling van het reglement jeugd- 

advocaten, kreeg ik een bezorgde mail van 

een betrokken confrater. Jammer dat het 

niet vaker gebeurt, met een telefoon, een 

mail of een zoomvergadering, en waarom 

niet live op het kabinet. De stafhouder is 

luisterbereid. Uw afgevaardigden ook.

In de eenzaamheid van hun kantoor krij-

gen de afgevaardigden en de bestuurders 

geen voeling met het geheel. Er kan geen 

lach af, humor komt moeilijk aan de bak 

zonder publiek, of waarom dacht je dat 

De Ideale Wereld steeds een live publiek 

heeft? En het handje wordt, met de beste 

wil van eenieder die aan de knoppen zit, 

niet steeds gezien, ofwel te laat en dan is 

de opmerking niet altijd meer relevant, en 

waarom doe je dan toch die moeite …

Terecht werd de behandeling van dit 

delicaat reglement uitgesteld naar betere 

dagen, waar het debat live kan worden 

gevoerd, met vallen en opstaan, tot alleen, 

zo mogelijk, het beste overblijft.

Ook de reglementering m.b.t. speciali-

saties en voorkeurmateries is hetzelfde 

lot beschoren. Uitgesteld tot wanneer de 

algemene vergadering weer live kan bij-

eenkomen.

M.i. een terechte beslissing, maar dat 

betekent niet dat de afgevaardigden geen 

merite hebben gehad om meer dan een 

jaar digitaal te vergaderen, zonder net-

werken voor en na de vergadering, zonder 

taartje of fruit tijdens de pauze, zonder 

tussen de regels lezen, schouderklop of 

flauwe mop tussendoor.

De bijzondere algemene vergadering van 

28 april werd geheel gewijd aan Diplad en 

het DPA-platform, waarin OVB en OBFG 

samen de digitalisering vanuit de advoca-

tuur ondersteunen.

Voor de vergadering dacht ik, het wordt 

een pittig debat te oordelen aan de 

voorbereiding, of het wordt een saaie 

bedoening als de algemene vergadering 

bedolven wordt onder power points, gra-

fieken en statistieken en er geen tijd meer 

overblijft voor kritische vragen.

Nog nooit was de algemene vergadering 

korter dan op 31.03.2021. Digitaal, om-

dat het nog steeds niet anders kan. Als 

hoofdbrok stond de bespreking van de 

amendementen en de stemming ten gron-

de van het ontwerpreglement betreffende 

het optreden voor minderjarigen op de 

agenda.

De Oost-Vlaamse afgevaardigden had-

den, met dank aan Stafhouder GILLIS 

van Dendermonde, - digitaal -, en onder 

haar kundige begeleiding, de pro’s en de 

contra’s van het reglement en de amende-

menten overwogen. Tijdens de voorberei-

ding bleef de twijfel hoe ver het reglement 

precies moest gaan. Vanzelfsprekend is 

het niet. Terecht moet de minderjarige in 

zijn verdediging beschermd worden tegen 

elke mogelijke beïnvloeding, ook door 

een betalende ouder, maar wettigt deze 

overweging het toekennen van een volle-

dig monopolie aan de jeugdadvocaten? Of 

moet ook hier de proportionaliteitsregel 

in acht worden genomen? En moeten wij 

de beroepsgroep opsplitsen in categorie-

en, en waarborgt een monopolie noodza-

kelijk een betere kwaliteit?

Zoveel vragen en standpunten die een 

grondige discussie ten gronde wettigen.

Dezelfde oefening en dezelfde uiteen-

lopende meningen golden ook voor de 

andere Vlaamse balies.

Debatteren helpt dan om meningen bij 

te sturen, scherpe hoeken af te ronden, 

of zwakke stellingen te verstevigen. De-

batteren houdt de algemene vergadering 

alert, de lezing van de houding van de 

afgevaardigden gaat verder dan het louter 

horen van tussenkomsten, zonder gezicht 

op een scherm waar enkel de naam van de 

spreker wordt gelezen.

ALGEMENE VERGADERINGEN

VERSLAG

OVB
| door Christian Cauwe 

Heeft corona het gehaald op de reglementeringsijver van de algemene vergadering van de OVB, zal u zich afvragen.

S&T: Wat doet een raadsheer in toga  
in de Poolse hoofdstad?

BL:  Ik plande op vrijdagavond 10 januari 

2020 iets te gaan drinken met vrienden 

toen ik van de magistratenverenigingen 

vernam dat in Warschau daags nadien een 

betoging was gepland van magistraten. 

Op vraag van de Poolse magistratuur 

zouden er ook afgevaardigden uit de ge-

hele Europese Unie aanwezig zijn, behalve 

uit België. Ik vond dit frappant, heb mij 

geïnformeerd en vond dat ook Belgische 

magistraten deze vraag moesten steunen. 

Dezelfde dag nog heb ik een vlucht ge-

boekt en de volgende dag zat ik op een 

vliegtuig van Ryanair.

Uiteindelijk waren er ook een aantal 

Franstalige Belgische collega’s van ASM 

(Association Syndicale des Magistrats) en 

UPM (Union Professionnele des Magis-

trats) aanwezig. 

Wij, buitenlandse magistraten, werden 

met open armen ontvangen door zowel 

de balie als de magistraten. Men was zeer 

blij met deze steun. Onvergetelijk was het 

moment waarop alle buitenlandse ma-

gistraten door een erehaag van advocaten 

liepen en op een warm applaus werden 

onthaald. Er scheen geen einde aan te ko-

men. Het was een echt kippenvelmoment.

Uiteindelijk zijn die dag 25.000 mensen 

op straat gekomen om te ijveren voor een 

eerlijke en onafhankelijke justitie. Dit leeft 

vooral in de hoofdstad Warschau wat als 

een progressieve bubbel wordt aanzien. 

Het platteland is erg conservatief en het is 

ook daar dat de PIS partij het merendeel 

van haar stemmen haalt.

Persoonlijk vind ik dat een magistraat 

zeer terughoudend moet zijn in het uiten 

van zijn persoonlijke meningen. Maar 

ook een magistraat moet zich laten horen, 

wanneer de rechtstaat in gevaar is. Een 

rechtstaat kan maar functioneren met een 

onafhankelijke justitie.

Bruno Lietaert
Het moet al erg zijn
als rechters op straat komen.

Interview

Zaterdag 11 januari 2020, net voor coronatijden,  

vinden we een Gentse magistraat ver buiten zijn rechtszaal… in de straten van Warschau.  

Hij is in toga.

| door Peter De Wilde en David Serrus
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S&T: Is het een louter Pools probleem of 
ziet u gelijkaardige tendensen in andere 
landen?

BL: Het is spijtig genoeg niet enkel een 

Pools probleem. Alleen waren de Poolse 

advocaten en magistraten, de eerste die 

aan buitenlandse collega’s hulp hebben 

gevraagd. Maar in Europa zien we ook in 

andere landen autoritaire tendensen zoals 

bv. in Hongarije en Roemenië.

S&T: krijgt uw beweging gehoor  
in de Europese Unie?

BL: Er bestaat een Europese vereniging 

van magistraten MEDEL (magistrats 

européens pour la démocratie et les liber-

tés) die waakzaam blijft over justitie. Met 

Magistratuur & Maatschappij zijn ook wij 

lid hiervan.

Er zijn verontrustende berichten over 

arrestaties van rechters in oa Turkije. 

Maar ook binnen de Europese Unie heb 

je landen als Hongarije en Roemenië waar 

de Europese fundamenten van de onaf-

hankelijke rechtstaat onder druk staan. 

De kritiek op de magistratuur, zeker in 

landen als Polen en Hongarije, wordt 

bovendien ook nog gedragen door een 

aanzienlijk deel van de bevolking. De 

magistratuur mag dan ook niet blind 

blijven voor zijn eigen tekortkomingen. 

Je zou bijna kunnen zeggen dat de ‘Witte 

Mars’ en de veranderingen die dit teweeg 

bracht in justitie, de geloofwaardigheid 

van de magistraten heeft verhoogd. Maar 

niet ieder land heeft al zijn ‘witte mars’ 

gehad. Sommige kritieken op justitie zijn 

dan ook terecht waardoor bepaalde popu-

listische partijen dit uitbuiten om justitie 

onder druk te zetten en naar hun hand te 

zetten.

Gelukkig neemt het in België niet zo’n 

vaart.

S&T: even over u. U schrijft als voorzit-
ter van Magistratuur & Maatschappij 
regelmatig bijdragen in oa de juristen-
krant. U ijvert voor meer middelen voor 
justitie. Wanneer bent u voor het eerst 
op de barricade gesprongen? 

BL: Als magistraat was de betoging van 

januari 2020 in Warschau de eerste be-

toging waaraan ik deelgenomen heb, 

maar reeds veel eerder ben ik in de pen 

gekropen.

De druk die justitie in België kent is ge-

lukkig ook van een andere aard. Zo stelt 

onze beroepsgroep dat in België niet 

voldoende middelen worden vrijgemaakt 

om overal performant werk te leveren.

Justitie maakt fouten. Wij moeten dat 

durven inzien. Dat gebeurt ook: zo leidde 

ik in de HRJ het onderzoek naar de zaak 

Steve Bakelmans die Julie Van Espen om-

bracht. Er werden disfuncties van justitie 

vastgesteld.

Maar als magistraat moeten we ervoor 

zorgen dat we goed werken en dat we aan 

de overheid voldoende middelen vragen 

om dit werk te kunnen blijven leveren. 

Zo kunnen we ervoor zorgen dat er geen 

voedingsbodem gecreëerd wordt om aan 

bepaald krachten de macht te geven om 

onze onafhankelijkheid te beknotten.

S&T: Moeten magistraten meer  
naar buiten komen?

BL: Het is moeilijk om als individuele 

magistraat een standpunt in te nemen. 

Als lid van een magistratenvereniging 

zoals Magistratuur & Maatschappij, kan 

dat wel.

Dus, om op de vraag van Strop&Toga te 

antwoorden, jawel, magistraten moeten 

van zich laten horen, telkens de rechtstaat 

in het gevaar komt. 

 

Ik dank dan ook Strop&Toga dat wij hier 

een klankbord krijgen.

 

S&T: Het zijn wij die u moeten bedan-
ken, niet enkel voor dit interview, maar 
ook voor uw niet aflatende inzet om te 
blijven ijveren voor een betere en onaf-
hankelijke justitie

Rechters kunnen ook worden veroordeeld 

wanneer ze een prejudiciële vraag stellen 

aan het Europees Hof van Justitie, omdat 

ze daardoor zogenaamd de soevereini-

teit van de Poolse staat in het gedrang 

brengen. Bij het Poolse Hof van Cassatie 

werd een disciplinaire kamer ingericht die 

nagaat of er inbreuken worden gepleegd 

op Poolse wetten. Er is geen primauteit 

van de Europese wetgeving. De overheid 

praat de burgers zeer sterk aan dat al wat 

van Europa komt slecht is, vergelijkbaar 

met wat in Groot-Brittannië is gebeurd. 

Er zijn nochtans reeds arresten van het 

Hof van Justitie die gunstig zijn voor de 

Poolse magistraten, maar deze arresten 

worden niet nageleefd.

Door het strenge optreden van het disci-

plinair orgaan, dat zelfs gevangenisstraf-

fen kan opleggen, speelt het chilling effect. 

Veel Poolse collega’s hebben schrik om 

uitspraken te vellen die tegen de huidige 

Poolse politieke macht ingaan.

Om de benoeming van regeringsgetrouwe 

magistraten te versnellen, werden bij wet 

een aantal ‘kritisch’ bevonden magistraten 

vervroegd op pensioen gestuurd. Trou-

wens dit laatste en vooral de Poolse wet 

van 20 december 2019, die aan de rege-

ring de mogelijkheid bood om rechters te 

ontslaan die kritiek hadden op het Poolse 

juridisch systeem, was de directe aanlei-

ding van de betoging van 11 januari 2020.

De hetze tegen de Poolse magistratuur zet 

zich door en ik ben er van overtuigd dat 

zij nu echt in de verdrukking komt.

Niet enkel is er in Polen geen onafhanke-

lijke benoemingsprocedure. Magistraten 

in Polen worden benoemd door de KRS 

(de Poolse Hoge Raad voor de Justitie). 

Dit is een orgaan waarin nu overwegend 

regeringsgetrouwen zetelen. Iedereen 

die tot magistraat wil worden benoemd, 

moet hier passeren. Velen beschouwen de 

nieuwe Poolse magistraten dan ook als 

regeringsrechters.

Maar de verdrukking van de magistratuur 

gaat veel verder. Rechters kunnen worden 

veroordeeld wanneer ze maatregelen 

nemen die ingaan tegen de Poolse staat 

(lees tegen de belangen van de PIS partij). 

Zo is er de zaak tegen rechter Igor Tuleya 

omdat hij pers had toegelaten in zijn zit-

tingszaal bij de behandeling van een zeer 

gevoelig corruptieschandaal. 

Hij wordt daarom vervolgd voor een dis-

ciplinaire kamer waarvan hij de autoriteit 

niet erkent.

Op vandaag is hij nog niet veroordeeld 

omdat men hem eerst wil verplichten te 

verschijnen voor deze tuchtkamer. Onze 

Poolse collega’s gaan er van uit dat hij een 

gevangenisstraf zal krijgen.

InterviewInterview

samen
stroomopwaarts
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S&T: Vertel eens Joyce, hoe ben je eigen-
lijk bij de VLC terechtgekomen? 

JOYCE: Ik ben eigenlijk altijd al actief 

geweest aan de balie. Als stagiair zat ik 

bij de Commissie van Stagiairs (waar ik 

ook een jaar voorzitter was) en van daar-

uit ben ik de VLC binnengerold. Op die 

manier heb ik op jonge leeftijd heel wat 

mensen leren kennen aan onze eigen balie 

en daarbuiten. Ik ontmoette er vrienden 

voor het leven.

Na mijn eerste passage bij de VLC heb ik 

beslist om het even wat rustiger aan te 

pakken. We waren toen volop bezig met 

de bouw van onze woning en na de ge-

boorte van mijn 2 fantastische dochtertjes 

bleef er gedurende enkele jaren weinig 

tijd over voor een doorgedreven engage-

ment aan onze balie. 

Toen Stijn Vandamme mij een 3-tal jaar geleden contacteerde 

of ik interesse had om hem op te volgen als voorzitter, besloot 

ik – na overleg met mijn gezin – om er volledig voor te gaan. Ik 

had het gevoel dat het nu of nooit was en voelde mij vereerd om 

één van de (tot nu weinige) vrouwelijke voorzitters van de VLC 

te kunnen zijn. 

Ik ben immers een grote voorstander van gelijkheid en emanci-

patie. Als je dan de kans krijgt om daaraan mee te werken, zeker 

in een wereld als de advocatuur, waar er op bepaalde vlakken 

toch nog een glazen plafond is, dan moet je dat ook gewoon 

doen. Aan de zijlijn staan en roepen dat het anders moet, kan ik 

niet. Zo ben ik niet.

Ook op kantoor waren de reacties zeer enthousiast. Het kantoor 

beschikt natuurlijk over wat oud-voorzitters, die de VLC een 

warm hart toedragen. Niettegenstaande het intensieve jaren 

zouden gaan worden, werd ik steeds voor de volle 100% gesteund 

door mijn kantoorgenoten. Dat ik zoveel vertrouwen kreeg, deed 

deugd.

Et voilà, zo werd ik de 4de vrouwelijke voorzitter op bijna 150 

jaar VLC.

De Vlaamse
Conferentie

De Vlaamse
Conferentie| door Maarten Devreese

De Vlaamse Conferentie staat voor een machtswissel. 

Na het huidige gerechtelijk jaar geeft Joyce Van Heetvelde de scepter door 

aan Bernard De Meyer als voorzitter van de VLC. 

Op het einde van haar 2-jarig mandaat als voorzitter 

blikt Joyce in Strop & Toga even terug op 2 (eigenlijk 3) fantastische jaren 

binnen de VLC. 

Joyce Van Heetvelde
S&T:Het moet wellicht niet makkelijk 
geweest zijn om dat ritme en die intense 
tijdsbesteding terug op te nemen, zeker 
omdat het bijna allemaal nieuwe gezich-
ten waren bij de VLC?

JOYCE: Klopt. Het was de bedoeling om 

met mij aan het roer, eens een voorzitter 

te kiezen die er even uit was geweest en zo 

een frisse wind te laten waaien doorheen 

de VLC; maar inderdaad, er waren veel 

nieuwe gezichten en ik moest mijn team 

nog leren kennen.

Gelukkig omvat het voorzittersmandaat 

eigenlijk 4 jaar. Het eerste jaar leer je, als 

dauphin, de knepen van het vak. Vervol-

gens komt het eigenlijke 2-jarig Voorzit-

tersmandaat, om te eindigen met een jaar 

als oud-voorzitter, waarbij je je opvolger 

bijstaat met tips en advies.

Dat eerste jaar als dauphin heb ik vooral 

gebruikt om de groep te leren kennen. 

Ik ben een voorstander van zelfsturende 

teams en daarvoor moet je de juiste men-

sen op de juiste plaats kunnen zetten. Als 

alles dan goed loopt, kan je vooral van 

bovenuit coördineren en dat is aangena-

mer dan constant instructies en richtlij-

nen te moeten geven of mensen op de 

vingers te moeten tikken.

Je gaat niet bij de VLC als je niet geënga-

geerd bent. Als je de mensen van je team 

functies en taken geeft waarin ze kunnen 

floreren, zullen geëngageerde mensen dat 

vertrouwen niet beschamen en er 100% 

voor gaan. Dat bevordert ook de groeps-

sfeer.

Maar ik kende de meesten dus niet en 

werd er wat tussen ‘gedropt’. Dat eerste 

jaar heb ik de tijd genomen om iedereen 

te leren kennen en te doorgronden. Ik zag 

echter meteen dat er heel veel talent zat in 

de groep, dus ik kon niet wachten om erin 

te vliegen. En bovendien erfde ik van Stijn 

en mijn andere voorgangers een bijzonder 

gestructureerd en geolied geheel. Ik wilde 

gewoon de goede lijn die onder de vorige 

voorzitters was ingezet, doortrekken. 

S&T:Ongetwijfeld wilde je niet louter 
de lijn van je voorgangers verderzetten, 
maar ook wat eigen accenten leggen?

JOYCE: Goh, je kan natuurlijk niet om de 

2 jaar opnieuw het warm water gaan uit-

vinden. De balie kent enkele traditionele 

evenementen die jaarlijks terugkeren en 

je weet dat die evenementen op een goede 

manier georganiseerd moeten worden. 

Na al die jaren zijn we daarin als team 

goed geroutineerd; iedereen weet ruim op 

voorhand perfect wat er moet gebeuren.

Het mooiste voorbeeld daarvan is het 

Openingsweekend, zijnde het hoogtepunt 

van het jaar. Alle actoren van justitie 

komen daar samen en het is een traditie 

waar ook ik mijn steentje aan wou bij-

dragen, hoewel het organiseren van zo’n 

grootschalig evenement bij momenten 

wel stresserend is. Op het Openingsweek-

end vertegenwoordig je ook niet enkel 

de VLC, maar eigenlijk de gehele Gentse 

balie. Dat evenement moet dus tiptop 

in orde zijn en het is belangrijk om t.a.v. 

‘buitenstaanders’ onze eigen balie te pro-

moten op een eervolle en prestigieuze 

manier. Dat vereist natuurlijk een enorme 

inspanning van het volledige VLC team. 

Het feit dat het galadiner elk jaar volle-

dig volzet is, toont wel aan dat mensen 

vinden dat we het goed doen en dat geeft 

voldoening.

Zulke zaken kan je natuurlijk niet volledig 

omgooien als nieuwe voorzitter.

De eigen accenten zitten vooral in de klei-

nere dingen. Bijvoorbeeld het nog verder 

professionaliseren van de pleitwedstrijd, 

het verder uitbouwen van de lunch-cau-

serieën (in niet-corona tijden), de Patron 

van het jaar verkiezing, sport- en cul-

tuuractiviteiten, die net iets anders zijn 

zoals golf en wijndegustatie etc. Ook de 

invoering van ons eigen VLC-bier, dat we 

aanbieden op al onze evenementen, reken 

ik daarbij. Dat was een ongelooflijk succes 

waar we al heel veel positieve reacties op 

hebben gekregen.

Wel heb ik van in den beginne benadrukt 

dat er binnen de VLC meer aanwezig-

heid moest zijn. Vroeger kon het wel 

eens voorvallen dat er op onze eigen 

evenementen slechts 2 personen van het 

bestuur van de VLC aanwezig waren. 

Maar je kan mensen niet motiveren om 

naar onze evenementen te komen en zelf 

amper vertegenwoordigd zijn. De grotere 

aanwezigheid van het bestuur zorgt er 

ook voor dat niet alle werklast op 2 perso-

nen komt te liggen. 

De groepssfeer is er ook op vooruitge-

gaan, denk ik. Qua persoonlijkheid ben 

ik iemand die graag plezier maakt en de 

vibe dat werk en plezier vaak hand in 

hand kunnen gaan, wou ik overbrengen 

op mijn team. We moeten inderdaad veel 

vergaderen, maar dat betekent niet dat 

je die vergaderingen niet tof kan maken, 

toch? Er wordt heel wat afgelachen en we 

zijn eigenlijk allemaal goede vrienden, dat 

maakt het natuurlijk aangenamer samen-

werken.

Maar nogmaals: een grote verdienste gaat 

op dit vlak ook naar mijn voorgangers.

Afscheidnemend voorzitter

   blikt terug



16 17

De Vlaamse
Conferentie

Het is natuurlijk wel jammer dat mijn 

2de Voorzittersjaar door corona niet echt 

is geworden wat ik ervan verwacht had, 

want we hadden wel grote plannen. Het 

Pleitjuweel bijvoorbeeld, een prestigieus 

evenement waarop alle Vlaamse balies 

een pleiter afvaardigen om de beste pleiter 

van Vlaanderen te verkiezen, zou einde-

lijk nog eens door Gent georganiseerd 

worden en ik keek er enorm naar uit om 

ook hier balie Gent in een goed daglicht 

te plaatsen. 

Hetzelfde verhaal voor onze permanente 

vormingen. Door de corona-pandemie 

werden die dit jaar allemaal digitaal ge-

organiseerd. Normaal zijn ook dat tradi-

tioneel toffe momenten waarop we aan 

onze Gentse confraters een professioneel 

vormingsmoment kunnen aanbieden 

met een deskundige spreker, waarna we 

de avond kunnen afsluiten met een hapje 

en drankje. Helaas was dat niet mogelijk, 

maar we wisten dat het belangrijk was om 

die permanente vorming – hetzij op een 

andere manier dan – te blijven aanbieden 

binnen onze balie.

Ik ben dan ook bijzonder blij en trots dat 

we zo flexibel hebben kunnen schake-

len om tijdens corona toch aanwezig te 

blijven binnen onze balie en ons te laten 

horen. De gemakkelijkste weg, die gezien 

de omstandigheden ook perfect verdedig-

baar zou geweest zijn, was het lamleggen 

van quasi onze volledige werking. Maar in 

de plaats daarvan hebben we geprobeerd, 

met diverse initiatieven, om onze Gentse 

confraters wat afleiding te bezorgen en 

ik denk dat dit goed gelukt is en gewaar-

deerd werd.

Ik vind dus dat ik mag zeggen dat we dit 

jaar bewezen hebben dat de VLC véél 

meer is dan een ‘veredeld feestcomité’. Dat 

hoort er soms wel bij, maar feesten heeft 

er dit jaar helemaal niet ingezeten. En 

toch bleef iedereen gemotiveerd om zich 

een heel jaar in te zetten. Dan ben je een 

trotse voorzitter.

S&T:Tot slot, hoe ziet de toekomst eruit 
voor jou?

JOYCE: Ik blijf natuurlijk nog een jaartje 

lid van de VLC, dus jullie zijn nog niet 

van mij af !

De VLC heb ik nooit als een last aanzien 

en sowieso zal ik het missen. Het is een 

intense, maar bijzonder leuke ervaring 

geweest en ik zou het zo opnieuw doen. 

Het is jammer dat het wegens corona 

wat in mineur zal eindigen, maar ik ben 

overtuigd dat de VLC, eens het normale 

leven zich herstelt, een mooie toekomst 

tegemoet gaat.

Het zijn fantastische jaren geweest. Ik wil 

heel mijn team bedanken voor de onver-

moeibare inzet de voorbije jaren, maar 

zeker ook de stafhouder en de directeur, 

met wie ik steeds een goed contact heb 

onderhouden. 

Maar goed, het is niet omdat mijn voor-

zittersmandaat een einde neemt, dat ik 

stilletjes zal verdwijnen. Zoals gezegd, 

maak ik sowieso nog een jaartje deel uit 

van de VLC. De Gentse balie is een uit-

zonderlijk ‘geestige’ balie om te vertoeven. 

We hebben een professionele structuur en 

werking, met bijzonder toffe en capabele 

mensen die de hele molen doen draaien. 

Wie weet wat de toekomst brengt?

S&T: Wat was voor jou de grootste ver-
wezenlijking van de VLC, als je de voor-
bije 2 jaar evalueert?

JOYCE: Dat we de openingsrede in 2020 

digitaal hebben georganiseerd. Een week 

voor het openingsweekend verstrengden 

de coronamaatregelen zodat een fysieke 

rede geen optie meer was. Op zo’n korte 

tijdspanne het hele gebeuren omzetten 

naar een digitaal event, was gigantisch 

stressen, maar het eindresultaat was er 

en daar ben ik ongelooflijk trots op. De 

subcommissie OC verdient daarvoor een 

dikke pluim, maar ook de aanmoediging, 

bereidwilligheid en steun van waarne-

mend stafhouder Marnix Moerman en de 

openingsredenaar (Stéphane Criel) waren 

cruciaal om dit te doen slagen. 

Daar waar de andere balies hun openings-

weekend uitstelden of annuleerden, zijn 

wij erin geslaagd om balie Gent op een 

positieve manier in de spotlights te zetten. 

In een steeds toenemend digitaal tijdperk 

heeft balie Gent daarmee een voortrek-

kersrol opgenomen en het deed deugd 

om daar achteraf zoveel toffe reacties op 

te krijgen. 

Aangezien de corona-problematiek fysieke 

bijeenkomsten nog steeds onmogelijk maakte 

ten tijde van de redactie van dit artikel, werd 

een digitale meeting belegd met de heer Mar-

nix Boes, bezieler van de Kromme Boom.

S&T: Kan u De Kromme Boom even  
voorstellen? Wat is jullie missie  
en hoe functioneren jullie?

Marnix: De Kromme Boom is +/- 36 jaar 

geleden gestart door mijn vader met als be-

doeling mensen met existentiële problemen 

terug zelfredzaam te maken. Wij geloofden 

van in den beginne heel sterk in een constante 

begeleiding en een zelfstandige mentaliteit.

In essentie is de Kromme Boom dus eigenlijk 

een opvangcentrum voor mensen die omwille 

van diverse problemen een doorgedreven 

begeleiding nodig hebben. Dat kan verschil-

lende richtingen uitgaan, bv. mensen met 

een drugs- of alcoholverslaving, mensen die 

psychische problemen hebben, mensen die 

het moeilijk hebben om op de reguliere ar-

beidsmarkt te aarden, mensen die een diplo-

ma willen behalen etc. Iedereen kan bij ons 

komen aankloppen, met welk probleem ze 

ook kampen, als ze maar bereid zijn om van 

hun leven iets te maken.

Wij trachten daarbij steeds naar een 

structurele en permanente oplossing 

toe te werken, door het onderliggende 

probleem aan te pakken. Afkicken bv. 

is vaak niet het probleem, daar ben 

je na enkele weken vanaf. We probe-

ren de mens zelf te begeleiden en te 

focussen op de vraag waarom deze 

persoon zijn toevlucht heeft gezocht 

tot bv. drugs. Afkicken gebeurt bij ons 

overigens zonder medicatie (“cold 

turkey”), maar natuurlijk wel met 

de nodige medische begeleiding en 

opvolging.

Het schoentje wringt vaak bij het 

zich emotioneel niet goed voelen. Dat 

probleem los je meestal niet op door 

iemand wekenlang gedwongen te la-

ten opnemen, waar hij of zij dagelijks 

lange tijd op een kamertje vertoeft. 

Daar heerst ook regelmatig een nega-

tieve sfeer. De Kromme Boom gelooft 

net daarom rotsvast in de noodzaak 

van een zinvolle dagbesteding waarbij 

personen zichzelf dagelijks nuttig 

kunnen maken en aan zichzelf kun-

nen werken. Wij zijn eigenlijk een 

kleine gemeenschap die 24/7 draait 

op de inzet van de personen van onze 

eigen werking, maar ook van de per-

sonen die bij ons begeleiding krijgen.

S&T:Wat bedoel je dan precies  
met ‘zinvolle dagbesteding’?

Marnix: Indertijd zijn wij begonnen 

met het uitbaten van een bloemisterij 

als zinvolle dagbesteding, maar door de 

constante groei hebben wij ons activi-

teitenpakket doorheen de jaren sterk 

uitgebreid.

De Kromme Boom bestaat op vandaag 

enerzijds uit onze vzw en anderzijds uit 

een maatwerkbedrijf.

Binnen onze gemeenschap doen wij tal 

van activiteiten: een boerderij onder-

houden (zowel kweken van dieren als 

gewassen), (nog steeds) een bloemenwin-

kel uitbaten, we hebben een metaal- en 

houtatelier, baten een oesterzwamkweke-

rij uit (biologisch erkend)… Iedereen die 

bij ons komt, moet hieraan zijn steentje 

bijdragen. Wij hanteren hiervoor de 8-8-8 

regel: 8 uren economisch werken, 8 uren 

ontspannen en 8 uren slapen.

vzw De Kromme
Boom

Balie Gent steunt…  

Elk jaar steunt uw Gentse Balie een lovenswaardig en belangeloos Gents initiatief. 

De voorbije jaren ging deze steun naar vzw de Kromme Boom (gevestigd te Oostakker). 

Aangezien de 3-jarige steun dit jaar op z’n einde loopt, was het voor Strop en Toga hoog tijd om de Kromme Boom 

eens op te zoeken en hun werking aan u voor te stellen.

| door Maarten Devreese

samen
stroomopwaarts



18 19

| door Robbe Van de Wiele

Ronny Joseph

Advocaten
Plus

Voor deze editie gaat Strop & Toga op bezoek bij mr. Ronny Joseph, advocaat aan de Gentse balie. 

Naast advocaat inzake ondernemingen in moeilijkheden en o.a. curator in diverse faillissementen, 

is mr. Joseph reeds jarenlang een begeesterd karateka. 

Hij is sinds 25 jaar voorzitter van de Gentse karateclub Teku-Kan Gent, 

een club die nu nog enkel gericht is op oudere zwarte gordels die hun technieken en conditie blijven onderhouden

voor de liefde van de sport.

Sommigen hebben 24/7 (crisis)opvang 

en begeleiding nodig, anderen zijn louter 

tewerkgesteld binnen ons maatwerkbe-

drijf. Maar allen leveren ze een positieve 

bijdrage aan onze gemeenschap. Capa-

citeit is nooit een probleem. Als iemand 

hulp nodig heeft en ons toont dat hij of 

zij structureel aan zijn of haar problemen 

wil werken, dan vinden we wel plaats. Dat 

moet ook, want sommigen zitten heel 

diep en hebben onmiddellijk hulp nodig. 

We hebben omwille van capaciteit nog 

nooit iemand geweigerd – de mens staat 

centraal. Er zijn ook geen wachtlijsten.

Dat betekent natuurlijk dat niet iedereen 

kan aarden in onze werking, aangezien er 

wel degelijk dagelijkse inzet vereist wordt. 

Aangezien wij volledig zelfredzaam zijn 

en niet afhangen van overheidssubsidies, 

kunnen wij ook relatief vrij onze wer-

king bepalen. Mensen die bij ons komen 

aankloppen, moeten ons overtuigen dat 

ze structureel aan zichzelf willen werken 

en bereid zijn daarvoor dagelijkse inzet 

te tonen. Een eerste indicatie is bv. het 

intake gesprek. Wij plannen dat altijd om 

08:30 uur ’s morgens, ook al vragen de 

betrokkenen vaak om dit in de namiddag 

te plaatsen. Als je niet bereid bent om al 

om 08:30 uur met ons te komen spreken 

over hoe je aan jezelf wil werken, dan is 

de motivatie veelal niet aanwezig. Het is 

ongelooflijk hoeveel mensen daartoe niet 

bereid blijken en dus al afvallen. Als hulp-

verlener moet je er natuurlijk wel zijn, 

maar mensen moeten ook zelf motivatie 

hebben en tonen, anders lukt het niet.

Als het de goede richting uitgaat, is de 2de 

stap het herstellen van de relatie met de 

ouders en familie, vanuit het perspectief 

van het kind. Een herstel is vaak terug te 

brengen naar het opvoedkundig model: 

die personen hebben bevestiging en liefde 

nodig. Van zodra ze zich terug positief 

emotioneel gevoed voelen, kunnen ze 

opnieuw gaan groeien.

Voor de personen tewerkgesteld in ons 

maatwerkbedrijf is de uiteindelijke doel-

stelling om hen opnieuw te integreren in 

de reguliere arbeidsmarkt, als ze er klaar 

voor zijn.

Onze slogan is niet voor niets “People 

making People feel better”.

Voor mij is de Kromme Boom niet mijn 

‘job’. Het is een levenskeuze en ik ben 

daar 24/7 mee bezig. Gelukkig heb ik een 

fantastisch gezin, die mij daar volledig in 

steunt.

S&T: Als je zoveel verschillende  
activiteiten nastreeft, betekent dat toch 
een ongelooflijke nood aan diverse  
expertises om die mensen daarin te 
begeleiden?

Marnix: Klopt. Dat is soms uitdagend. 

We laten iedereen z’n talenten ontdekken 

en verder ontwikkelen. Niet iedereen is 

gemaakt om bv. metaalbewerker te wor-

den, maar we verwachten wel dat iedereen 

zijn best doet en helpt waar mogelijk. Dat 

is ook noodzakelijk: als enkele metaal-

bewerkers op hetzelfde moment terug 

zouden overstappen naar de reguliere 

arbeidsmarkt, dan moet ons metaalatelier 

kunnen blijven draaien.

Qua begeleiding draaien wij volledig op 

vrijwilligers. We kunnen steeds beroep 

doen op “supporters”, die het goed voor 

hebben met onze werking en de mensen 

die we begeleiden. 

Ikzelf ben doorheen de jaren ook een 

‘manusje-van-alles’ geworden. Dat moet 

wel, als begeleider en hulpverlener moet 

je het goede voorbeeld geven, anders 

volgen ze niet. 

S&T: Jullie zijn dus volledig zelfredzaam 
en hangen niet af van subsidies?  
Dat is wel indrukwekkend.

Marnix: We hebben natuurlijk tal van 

activiteiten opgebouwd doorheen de 

jaren die bepaalde inkomsten genere-

ren. Het is niet altijd makkelijk geweest, 

maar we wilden steeds onze eigenheid en 

vrijheid behouden. Onze werking is niet 

voor iedereen weggelegd en kan ook maar 

blijven draaien als iedereen zijn beste 

beentje voorzet en op een positieve ma-

nier meedraait. Als er personen zouden 

tussen zitten die dat niet doen, dan slaat 

zoiets snel over op de anderen en dat zou 

onze gehele werking ondergraven. 

Natuurlijk krijgen we ook veel steun, 

ondermeer van de Gentse balie. Als je ge-

motiveerd bent, word je via onze werking 

quasi altijd op structurele wijze geholpen 

en mensen vertellen dat verhaal aan ande-

ren. We hebben al een mooie weg afgelegd 

en dat uit zich in de steun die we ontvan-

gen van individuen en bedrijven en tal 

van andere organisaties. 

We organiseren ook een jaarlijks eetfestijn 

voor +/- 700 personen (in niet-corona 

tijden). Ook oud-bewoners en hun fa-

milie blijven hierop vaak langskomen, 

als gast of als medewerker. Dat mensen 

maanden-, soms jarenlang, hebben mee-

gedraaid in onze gemeenschap zorgt voor 

een sterke band. Nadat personen bij ons 

vertrekken, blijven we dan ook contact 

houden, als zij dat ook zelf willen. Hun 

terugkomst naar een eetfestijn of gewoon 

in de Kromme Boom voelt aan als waar-

dering voor onze werking.

S&T: Een laatste vraag: waar komt de 
naam “de Kromme Boom” eigenlijk 
vandaan?

Marnix: De naam heeft eigenlijk een 

mooie symbolische betekenis. Wij ver-

gelijken onze werking met een bonsai: 

een boom die door diverse (weers-)

omstandigheden is scheefgegroeid. De 

mensen die bij ons terechtkomen zijn, als 

het ware, scheefgegroeid door de weers-

omstandigheden van het leven. Het is niet 

onze bedoeling om het geheel recht te 

trekken; een bonsai met mooie krommin-

gen kan ook bijzonder mooi en waardevol 

zijn. We creëren voor hen een bepaalde 

biotoop waar herstel mogelijk wordt en 

zelfs nieuw leven wordt gerealiseerd.

S&T: Hartelijk dank voor uw tijd  
en veel succes in de toekomst met  
uw lovenswaardig initiatief !

Maak kennis met karateka



S&T: Waarom is die afsplitsing  
er gekomen?

Karate is geen sport die je zomaar kunt 

blijven beoefenen op hoge leeftijd, net 

zoals dat met vele andere sporten het 

geval is. Rond je vijftigste begint een en 

ander toch te ‘spannen’, je gewrichten zijn 

kapot na dertig jaar trainen, en je kunt 

niet zomaar blijven opboksen tegen het 

jonge geweld van twintigers. 

De begeestering daarentegen, die blijft. 

We blijven trainen en amuseren ons, 

zonder elkaar echt nog pijn te doen. Som-

mige leden zijn boven de 70 jaar, maar je 

zou er liever geen ruzie mee hebben.

Daar is het dat we eigenlijk tot de essentie 

van karate komen, m.n. de ‘ippon’-ge-

dachte. Je traint je ganse lichaam, iedere 

spier werkt mee, om uiteindelijk die ene 

beslissende techniek te kunnen hanteren 

waarmee je je tegenstander kunt uit-

schakelen. De ‘killing blow’ als het ware. 

Tijdens een gevecht zijn er weinig kansen 

om iemand te elimineren, en die kans 

moet je ten volle gaan grijpen.

Eigenlijk wacht je tijdens een gevecht af 

tot je die ene techniek kunt geven. Hier-

voor zet je je volledige lichaam in: een slag 

komt niet alleen vanuit je arm, maar ook 

vanuit alle andere spieren en voorname-

lijk vanuit je bekken. Zelfs je kleine teen 

staat daar mee voor in. Het is als een veer 

die je opspant en die dan met volle kracht 

vooruit schiet. Die combinatie van tech-

niek, houding en conditie is ook de reden 

waarom wij veel harder kunnen slaan dan 

andere mensen.

Mensen van 70 jaar die liggen niet meer 

te worstelen op de grond, maar ze blijven 

wel trainen vanuit die ‘ippon’-gedachte. 

Daar staat geen leeftijd op.

Ikzelf ben met mijn 59 jaar de jongste van 

de club. Ik heb vroeger ook nog deelge-

nomen aan competitiewedstrijden, maar 

daar lag mijn focus niet echt op.

S&T: Hoe bent u met karate in contact 
gekomen?

In de jaren ’70 was ik zoals zovelen geïn-

trigeerd door de karatefilms van die tijd. 

Op dat moment waren gevechtsporten 

zoals karate nog iets exotisch. Er beston-

den enkel clubs in de grote steden. Ikzelf 

ben afkomstig uit Torhout, dus daar had-

den we dat niet. 

Toen ik rechten kwam studeren in Gent, 

schreef ik mij in mijn eerste week op 

kot in bij de GUKK, de Gentse Uni-

versitaire Karateclub. Die organiseerde 

trainingen samen met Teku-Kan Gent, 

een van de grootste clubs van België. 

Dat was een ideale wisselwerking en een 

soort win-winsituatie: de GUKK profi-

teerde van de ervaring van de leden bij 

Teku-Kan, en Teku-Kan mocht het in 

die tijd nieuwe, mooie complex van de 

GUKK benutten, gelegen aan de Water-

sportbaan. 

Eens afgestudeerd aan de universiteit, 

ging je dan over naar Teku-Kan zelf.

Na ongeveer tien jaar ben ik zwarte gordel 

geworden. Ik heb zowat alles gedaan in de 

club: les gegeven, deelgenomen aan het 

bestuur, en ongeveer 25 jaar geleden werd 

ik voorzitter.

Nadien is Teku-Kan afgesplitst en werd er 

een nieuwe club opgericht (Shinbu), die 

nog steeds bestaat en ook een uitgebreide 

jeugdwerking heeft. Teku-Kan werd voor-

behouden voor de oudere zwarte gordels, 

die elkaar niets meer te bewijzen heb-

ben, maar hun technieken willen blijven 

oefenen en hun conditie op peil willen 

houden. 

S&T: Wat zou u kunnen omschrijven als 
het mooiste moment uit uw carrière?

Teku-Kan Gent was jarenlang de enige 

karateclub die een stage organiseerde die 

buiten Japan werd erkend. Op die manier 

kregen wij ieder jaar alle bekende Japan-

ners op bezoek om bij ons les te geven. 

In Japan is er een universiteit waar men 

karate onderwijst, en ook die lesgevers 

namen deel aan de uitwisseling. Het was 

zeer verrijkend om te trainen met die 

jonge Japanners, en leuk om vast te stellen 

dat we eigenlijk op exact dezelfde manier 

die sport beoefenen. De hoofdinstructeur 

in België, sensei Miyazaki, die uit Japan 

afgevaardigd was om karate in Europa 

te promoten, had een lief in onze club 

en was dus ook zeer nauw met ons ver-

bonden (lacht). Ondertussen is hij helaas 

overleden.

Niet toevallig viel die stage telkens samen 

met de Gentse Feesten. We gingen dan 

een ganse week trainen en nadien gingen 

we samen de stad in. Die Japanners kon-

den hun ogen niet geloven. Tegen ons bier 

waren ze helaas niet opgewassen.

S&T:  Is uw beroep als advocaat nog van 
pas gekomen in de club?

Ik heb me destijds nog lange tijd geënga-

geerd voor de bond, de Vlaamse Karate 

Federatie, die op dat ogenblik toch ruim 

10.000 leden had. Nu en dan was er tus-

senkomst van een advocaat nodig. Ik heb 

ook het tuchtreglement van de Federatie 

opgesteld. Op die manier heeft iedereen 

zijn nut in de club.

S&T: Hebt u uit karate lessen geleerd 
voor in uw beroep? Zijn er bepaalde 
gelijkenissen te trekken?

Karate draait niet alleen om het fysieke 

aspect (conditie, souplesse, coördinatie, 

…), ook het ‘martiale’ is van tel. Dat is de 

eerder geestelijke kant bij het kampen. 

Kampen met een tegenstander behelst 

discipline, zelfbeheersing, nederigheid, … 

Zo moeten alle leden naast elkaar oplij-

nen bij het binnenkomen, en vóór het 

gevecht wordt er steeds gegroet. Je toont 

respect aan een hogere graad. Vroeger was 

het zelfs zo dat de jeugd de sporttas droeg 

van de sensei.

Dat is eigenlijk een groot vergelijkings-

punt met de advocatuur: je kampt met je 

tegenstander, raakt elkaar waar het pijn 

kan doen, maar eens afgelopen stopt dat 

onmiddellijk en drinken wij samen een 

pint in de cafetaria. In ons beroep is het 

net hetzelfde: je strijdt tegen elkaar, maar 

nadien mag daar niets van blijven hangen. 

Hoe harder je met iemand traint, hoe 

meer respect je kunt opbrengen voor je 

tegenstander. Zolang er maar fair play is 

natuurlijk.

Op dat vlak is karate ook een ongelofelijk 

goede uitlaatklep. Daarin kun je werkelijk 

al je frustraties kwijt, eens goed roepen en 

stoom aflaten.

S&T: Wat is de impact van de corona- 
crisis op jullie club?

Sinds maart 2020 ligt de volledige wer-

king helaas stil. Je kunt weliswaar op je 

eentje je technieken blijven onderhouden, 

door bv. de kata’s te oefenen. Sommige 

kata’s zijn er zelfs voor gemaakt om uit te 

voeren in een beperkte ruimte (zoals een 

gang of een living). Een kata met een te-

genstander (dat heet dan bunkai) is toch 

wel stukken prettiger.

S&T: Hoe kijkt u na zo veel jaren terug 
op uw carrière?

Karate is een deel van mijn leven gewor-

den, ik doe het ondertussen 41 jaar. Ik 

kan dat niet meer lossen. Het leuke is ook 

dat er mensen van alle soorten in de club 

zitten, uit alle lagen van de maatschappij. 

Het vormt een hechte band. 

Ikzelf ben tweede dan geworden in de 

zwarte gordel. 

S&T: Een laatste dilemma: meespelen in 
Suits of in een film met Bruce Lee?

Zonder twijfel: Bruce Lee (lacht).
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ENKELE BEGRIPPEN  

UIT KARATE VERDUIDELIJKT

Sensei meester
Kata stijloefening  

(uit te voeren zonder partner)
Bunkai inoefenen van een kata  

met partner
Dan graad bij zwarte gordels
Kumite gevechtsoefening
Ippon één (beslissende techniek)
Tsuki vuiststoot
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Velen zullen zich de boeiende uiteenzet-

tingen, de pittige bevragingsronden en 

de gezellige recepties herinneren. Corona 

heeft de activiteiten van I-PROF on hold 

gezet, maar niet uitgeblust.

I-PROF werkt aan een nieuwe start.

Als eerste stap zullen in verschillende klei-

ne groepen interprofessionele brainstor-

mingsessies georganiseerd worden. Hoe 

zien beroepsbeoefenaars een interprofes-

sionele samenwerking, wat zijn de wensen 

vanuit de praktijk, welke pluspunten 

worden nagestreefd, hoe kunnen die 

gerealiseerd worden en wat zijn de winst-

punten voor onze cliënten? Het debat is 

vrij, de ideeën mogen creatief zijn.

Bekommernissen, adviezen en visies uit 

die sessies zullen dan meegenomen en 

besproken worden in een breed debat 

dat gepland wordt in november 2021, 

als corona het toelaat, met inbreng van 

de voorzitters van de OVB, het Institute 

for Tax Advisors and Accountants, en de 

Koninklijke Federatie van het Belgisch 

Notariaat. 

Zonder uw stem mist I-PROF haar doel.

Schrijf u nu nog in, online via volgende 

link https://forms.gel/nqUERv7DQEq7g-

vuP8.

S&T: Van waar kom het idee om een 
boek (thriller) te schrijven? 

Als advocaat breng ik altijd het verhaal 

van de cliënt, maar daar ben ik gebonden 

door de contouren van het strafdossier. 

Ik kreeg zin om eens een fictief verhaal 

te schrijven waarbij ik door niets of nie-

mand werd gebonden en mijn fantasie 

de vrije loop kon laten. Ik ben ook een 

durver en ik denk dat dat er mij toe ge-

bracht heeft om een boek te schrijven, 

want er is een beetje lef nodig om naar 

een uitgeverij te stappen en het risico te 

lopen om afgeschoten te worden. Ik heb 

altijd graag geschreven. Ik schreef vroeger 

in de middelbare school. Ik was redacteur 

van een satirisch tijdschriftje op school. 

Door een chronisch gebrek aan tijd vond 

ik nooit de tijd om mijn passie opnieuw 

op te nemen. In mijn familie zijn er nog 

mensen die schrijven. Mijn grootvader 

heeft bijvoorbeeld een paar romans uitge-

bracht.  Ik heb ook een tante die schrijft 

Corona of niet, en behalve bij strenge 

maatregelen die elke samenkomst verhin-

deren, organiseert I-PROF in juni kleine 

interprofessionele brainstormingssessies 

tussen advocaten, economische beroeps-

beoefenaars en notarissen, telkens één 

persoon uit elke beroepscategorie. In 

groepjes van drie wordt samen een paar 

uurtjes los nagedacht over de interpro-

fessionele samenwerking tussen onze 

beroepsgroepen. Samen een paar uurtjes 

rond de tafel als het mag, aan het scherm 

als het niet anders kan.

De VZW I-PROF werd op 28.03.2002 

boven de doopvont gehouden door de 

Orde van Advocaten van de Balie van 

Gent, de Vereniging van Accountants, 

Bedrijfsrevisoren, Belastingconsulenten, 

Boekhouders en Fiscalisten (VABF) en de 

Kamer van Notarissen van Oost-Vlaande-

ren, met als doel de ontwikkeling van de 

interprofessionele samenwerking tussen 

beoefenaars van juridische en economi-

sche vrije beroepen waarvan de deontolo-

gie wettelijk is geregeld.

S&T: Kunt U zich kort even voorstellen 
aan onze lezers?

Mijn naam is Kristiaan Vandenbussche. Ik 

ben geboren en getogen aan de Westkust. 

Ik heb rechten gestudeerd in Gent en 

zoals veel West-Vlamingen ben ik blijven 

plakken in Gent, maar ik woon omwille 

van mijn kinderen (Juul en Stien) gedeel-

telijk aan de kust in De Panne en gedeel-

telijk in Oostakker (Gent), waar ik met 

mijn vriendin samenwoon. Ik kom uit 

een familie van magistraten. Mijn papa 

was destijds Procureur in Veurne en mijn 

grootvader was Voorzitter van de toen-

malige Rechtbank van Eerste Aanleg te 

Veurne en zijn broer (Albert De Splenter) 

was Voorzitter van het Hof van Beroep te 

Gent. Thuis zijn we opgevoed met cultuur 

en literatuur, zowel aan moeders - als aan 

vaderszijde. Ik herinner mijn ouderlijk 

huis als één grote bibliotheek met allerlei 

boeken. Na mijn studie rechten in Gent 

heb ik een master in fiscaliteit gevolgd. In 

2000 heb ik gesolliciteerd bij het advoca-

tenkantoor Storme - Leroy - Van Parys , 

waar ik intussen al 20 jaar werk en waar 

ik begonnen ben als fiscalist.  Ik heb mijn 

stage gedaan bij Mr. Marc De Boel. Vanuit 

het fiscaal en financieel recht ben ik gaan-

deweg geëvolueerd naar het financieel 

strafrecht, het ondernemingsstrafrecht en 

het algemeen strafrecht. Nu doe ik bijna 

uitsluitend strafrecht. 

Speeddating kan leuk zijn. Brainstor-

mingsessies kunnen pittig zijn. Uw creati-

viteit kan uw toekomst beïnvloeden.

Het bestuur van I-PROF is ambitieus en 

hoopt zo snel mogelijk terug het gekende 

concept te kunnen brengen, een interes-

sant debat of een interessante spreker 

die de drie beroepsgroepen kan boeien, 

gevolgd door een receptie waarop volop 

de gelegenheid wordt geboden om na te 

kaarten met onze verschillende  

beroepsgroepen.

Lees dan zeker verder en laat u door I-PROF verleiden.

ZIN IN EEN SPEEDDATE?
| door Christian CAUWE

Voorzitter I-PROF

| door Vincent Rits en Lenny Van Tricht

Een debuuttroman uitbrengen in volle coronacrisis: 

voor een Nederlands literair tijdschrift. Ik 

heb altijd  de drang gevoeld om te willen 

schrijven, maar ik had nooit tijd omdat 

we zo een drukke job hebben en het is 

eigenlijk pas na mijn echtscheiding dat er 

’s avonds tijd vrijkwam. Ik ben dan begin-

nen schrijven dikwijls tot ’s nachts …. 

De inspiratie voor mijn boek haalde ik uit 

verschillende dossiers die ik als advocaat 

heb behandeld. Ik heb in mijn beginjaren 

veel jeugddelinquenten verdedigd en mijn 

boek begint in de jeugdinstelling in Ruise-

lede. Ik heb dus eigenlijk een beetje vanuit 

mijn praktijkervaring ideeën opgedaan, 

waar ik dan een fictief verhaal van heb ge-

maakt. Inspiratie haalde ik ook uit diverse 

moordzaken die ik heb gepleit, o.m. voor 

het Hof van Assisen. De knowhow die ik 

heb opgedaan in het kader van moordon-

derzoeken heb ik gebruikt om mijn boek 

te schrijven. Het verhaal in het boek is 

louter fictief. Dat was ook een voorwaarde 

van de Stafhouder. 

Interview met confrater en thrillerauteur mr Kristiaan Vandenbussche 

over zijn kersverse en spannende debuutroman “Cupido” 

die goed op weg is om een van de meeste verkochte thrillers te worden van het ogenblik !   

velen dromen ervan maar 

weinigen doen het. 

samen
stroomopwaarts
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S&T: Hoe komt u aan de titel van  
het boek? 

Dat kan ik niet verklappen want de titel 

is ook verweven met de plot van het boek 

en die moet de lezer uiteraard ontdekken. 

Ik kan wel zeggen dat de titel pas op het 

einde is gekomen. Ik heb eerst het boek 

geschreven en pas daarna is de titel ge-

kozen. En die is ook een paar keer veran-

derd. Sommigen denken dat de titel met 

liefde te maken heeft, anderen dan weer 

met het nachtleven. Ik hoorde achteraf 

zelfs dat het oudste bordeel van Gent 

‘Cupido’ blijkt te heten. Laat het ons erbij 

houden dat Cupido veel pijlen op zijn 

boog heeft (lacht). 

S&T: Waar gaat het boek over? 

Het gaat over een vriendengroep van vijf 

jongeren die in een jeugdinstelling zitten 

in Ruiselede. Ze hebben een gemeen-

schappelijke vijand (een jongere die ook 

in de instelling verblijft) die ze een lesje 

willen leren, maar dat loopt faliekant 

af en mondt uit in een verschrikkelijk 

ongeval. Maar ze sluiten een zwijgpact 

om het geheim te houden. Wanneer ze 

volwassen zijn, blijft de daad hen achter-

volgen. Vanaf dat ogenblik verandert het 

boek in een rollercoaster, waarbij er van 

alles gebeurt met de vriendengroep. Het 

verhaal begint in Ruiselede, maar het 

ontplooit zich verder op verschillende 

locaties, waaronder De Panne/Koksijde 

(mijn biotoop van vroeger), Durbuy, Cap 

Gris-Nez (Frankrijk) en Sankt-Moritz 

(Zwitserland). Het zijn allemaal plaatsen 

die ik goed ken en waar ik altijd graag 

vertoefd heb. Ze zeggen dat mijn schrijf-

stijl filmisch is omdat de landschappen 

goed worden beschreven en de lezer het 

gevoel krijgt zelf een personage te zijn, 

wat ook mijn bedoeling is om zo de lezer 

in de sfeer van het boek te krijgen. Ik ben 

geen Jeroen OLyslaegers (die historische 

romans schrijft) en geen Lize Spit (die 

een psychologisch boek vol metaforen 

schrijft), mijn schrijfstijl is vlakker, maar 

het leest blijkbaar wel vlot, zegt men. Het 

doet mij plezier te horen en te lezen dat 

het boek volgens velen een echte pagetur-

ner is, waarbij men niet kan stoppen met 

lezen. Verschillende mensen hebben mij al 

laten weten0dat ze het boek in 2 à 3 dagen 

hebben uitgelezen of dat ze hebben gele-

zen tot ’s nachts 3 uur. Voor een schrijver, 

en zeker een debutant schrijver, klinkt dat 

als muziek in de oren. 

positief was, viel er een enorme blok van 

mijn schouders dat plaats maakte voor 

een niet te beschrijven gevoel van trots en 

opluchting. Dat gevoel werd nadien alleen 

maar bevestigd door andere positieve re-

censies, waaronder één van de doorgaans 

strenge John Vervoort die als recensent 

werkt voor de krant De Standaard en het 

Nieuwsblad. 

S&T: Zijn er auteurs naar wie U opkijkt 
en die voor U een voorbeeld zijn? 

Ik heb geen voorbeeldauteurs want ik 

lees vooral non-fictie. Ik heb eerder een 

voorliefde voor films, waaronder de 

Amerikaanse actiefilms waarmee ik ben 

opgegroeid, zoals de Die Hard films met 

Bruce Willis, de films van Quinten Ta-

rantino, de film SEVEN met Brad Pitt en 

Morgan Freeman. Ik hou ook enorm van 

het Western genre zoals “The good, the 

bad & the ugly” en “Butch Cassidy and 

the Sundance Kid”. Dergelijke klassiekers 

beïnvloeden zeker mijn schrijfstijl die 

eerder neigt naar een actiethriller dan een 

psychologische thriller. Mijn boek zou je 

eigenlijk het best kunnen omschrijven als 

een ‘moderne western’.0

S&T: Hoe lang heeft U aan het boek 
gewerkt?

Ik heb zeven jaar aan het boek gewerkt, 

maar dat was geen continu proces. Ik 

schreef op momenten die mij uitkwamen. 

Zo herinner ik mij een vliegtuigreis naar 

de Verenigde Staten met mijn vriendin, 

waarbij heel het vliegtuig ’s nachts lag te 

slapen en er nog één lichtje brandde en 

dat was ik dan die op mijn laptop aan het 

schrijven was. Ook aan het zwembad heb 

ik regelmatig verder gewerkt aan mijn 

boek. Een debuut is sowieso altijd moei-

lijk omdat je nog niet echt de specifieke 

methodiek kent die gepaard gaat met 

het schrijven van een boek. Zo was er de 

eerste opmerking van de uitgeverij dat het 

begin te lang was. Ik heb het eerste hoofd-

stuk daarna bijgestuurd en het boek start 

nu met een flinke dosis actie. Eenvoudig 

was het in ieder geval niet om in horten 

en stoten te schrijven omdat je telkens uw 

verhaal opnieuw moet opfrissen, zeker in 

een “who done it” waar ik de sporen en de 

details van het verhaal slechts gaandeweg 

uitstrooi en met mondjesmaat prijsgeef 

aan de lezer. Je moet er goed op letten dat 

de puzzel blijft kloppen. Ik heb mij ook 

laten adviseren door Michiel Devlieger, 

één van de bedenkers van De Mol en 

hoofd fictie bij Woestijnvis. Na het schrij-

ven van mijn manuscript ben ik via een 

kennis in contact gekomen met hem. Ik 

heb een vijftal namiddagen met hem sa-

mengezeten bij Woestijnvis in Vilvoorde. 

Dat was een heel toffe ervaring. Ik kreeg 

er zelfs een koffie geserveerd van Sven De 

Leijer en Élodie Ouédraogo. Michiel heeft 

mij geholpen om het “wie is DE MOL” 

gehalte van mijn boek nog te vergroten 

en om de intriges tussen mijn personages 

onderling nog spannender te maken en 

te versterken. Mijn boek wijkt dan ook 

nog eens af van de klassieke ‘whodunnit’ 

waarbij bvb. twee politiemensen of detec-

tives op zoek gaan naar een moordenaar. 

Mijn uitgeverij wees mij erop dat ik niet 

gekozen had voor het meest eenvoudige 

genre want het gaat over een complot 

binnen een vriendenkring.

S&T: Hoe bent u terechtgekomen bij  
uw uitgeverij?

Nadat het boek grotendeels af was, heb ik 

via e-mail een manuscript van mijn boek 

opgestuurd naar de Standaard Uitgeverij. 

Ik heb op aanraden van een vriend voor 

deze uitgeverij gekozen omdat dat de 

grootste uitgeverij is in België. Eén maand 

later, het was toen het begin van de co-

ronacrisis, kreeg ik telefoon van de uit-

geverij met het goede nieuws dat ze mijn 

boek wilden uitgeven. De uitgeverij stelde 

een adjunct – uitgeefster aan om het boek 

verder te verfijnen en uit te diepen. Toen 

heb ik het wel even moeilijk gehad omdat 

ik al zo lang had gewroet aan het boek 

en het boek ook al had herwerkt n.a.v. 

mijn gesprekken met Michiel Devlieger. 

Ik kreeg dus een tweede keer bijkomende 

richtlijnen en advies. Ik heb er uiteinde-

lijk mijn zomer aan opgeofferd, maar ik 

heb daar achteraf zeker geen spijt van. De 

talloze uren en vrije tijd die naar het boek 

zijn gegaan, verdwijnen in het niets door 

de vele positieve commentaren die ik al 

ontvangen heb. Zeker toen ik de eerste 

recensie las, die uitging van het Neder-

lands lezersforum “HEBBAN” en zeer 

S&T: Zijn er plannen om het boek te 
verfilmen?

Er zijn reeds gesprekken geweest en nog 

gesprekken gaande met diverse Belgische 

productiehuizen met concrete interesse 

maar het is voorlopig deels omwille van 

budgettaire redenen gestrand. Doordat 

het boek zich afspeelt op verschillende 

buitenlandse locaties en er ook een vlieg-

tuig, een boot en sneeuwscooters aan te 

pas komen, zijn er blijkbaar financiële 

middelen nodig die in de buurt komen 

van een Amerikaans budget. Het zou wel 

een droom zijn mocht mijn boek uitein-

delijk worden verfilmd, maar voorlopig 

blijft het koffiedik kijken. Ik kijk in ieder 

geval vol verwachting uit naar de weg die 

mijn boek nog zal afleggen. Het voor-

naamste voor mij is dat het boek goede 

kritieken krijgt en op literair vlak scoort 

want na amper vijf maanden is het boek 

toe aan een vierde druk, wat toch een 

groot succes mag genoemd worden want 

daarmee kom ik volgens mijn uitgeverij 

(Manteau – Standaarduitgeverij) in de 

buurt van schrijvers als Pieter Aspe en 

Toni Coppers, die door iedereen gekend 

zijn als absolute toppers binnen het thril-

lergenre.

Mijn boek wordt via verschillende kana-

len, waaronder de bekende boekhandels 

(o.a. Standaard Boekhandel) en webwin-

kels, verkocht aan een prijs van 21,99 

euro. Dat ik iets verdien aan het boek is 

evenwel mooi meegenomen, maar dat is 

nooit het doel geweest. Mijn doel was om 

een spannend fictieverhaal te schrijven 

en daar lijk ik toch in geslaagd te zijn 

want ook in Nederland verkoopt het boek 

goed en krijgt het positieve kritieken van 

recensenten. 

S&T: Kent U andere confraters die ook 
thrillers schrijven? 

Ik weet dat Walter Damen thrillers 

schrijft, maar die schrijft niet alleen. Hij 

schrijft samen met Hilde Vandermeeren, 

wat een beetje te vergelijken is met het 

gekende schrijverskoppel Nicci French. Ik 

weet dat ook Jef Vermassen en Walter Van 

Steenbrugge non – fictie boeken hebben 

geschreven, maar andere confraters die 

zouden schrijven ken ik niet. Ik hoorde 

waaien dat Sven Mary overweegt om een 

boek te schrijven over de laatste kampi-

oentitels van zijn favoriete voetbalploeg 

RSC Anderlecht, maar dat hij teveel moet 

snuisteren in oude archieven omdat het 

allemaal te lang geleden is (lacht).

S&T: Zijn er in de toekomst plannen om 
nog boeken te schrijven? 

Die plannen zijn er wel maar ik moet 

hiervoor tijd kunnen maken. Ik ben nu 

45 jaar en zou graag nog minstens twee 

boeken schrijven. Ik heb al een verhaal 

in mijn hoofd zitten, maar ga nog niets 

prijsgeven. Het zal zich situeren in het cri-

minele milieu omdat dit aanleunt bij mijn 

job als strafpleiter. Ik schrijf graag in de 

grijze zone van criminaliteit. Ik zou graag 

ook nog een non – fictie boek schrijven 

over De Bende van Nijvel. Ik heb mij daar 

al serieus in verdiept en heb een concrete 

theorie over wie betrokken was bij de 

overvallen op de supermarkten in 1985 en 

wie de onbekende ‘de Reus’ is, maar dat ga 

ik voorlopig bewaren voor een later boek, 

tenminste als mijn agenda het toelaat. 

S&T: Strop & Toga wenst U in ieder geval 
alle succes toe met Uw boek ! 
Wij weten alvast welk boek we aan het 
zwembad zullen lezen deze zomer !! 
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De Commissie
van

Stagiairs

| door Anne-Sophie Claus

Desalniettemin heeft uw Commissie niet 

stilgezeten. Dat mag u zelfs vrij letterlijk 

nemen, want op woensdag 10 maart 2021 

stond een digitale sportactiviteit op het 

programma. De gebruikelijke meetings 

en webinars via zoom maakten plaats 

voor een ‘HIIT’ (High Intensity Interval 

Training), vrij vertaald naar ‘spierpijn 

voor drie dagen - training’. De sessie werd 

georganiseerd door trainster Alix van 

Stadium Coupure, die samen met alle 

deelnemers het beste van zichzelf gaf. 

Dank aan alle aanwezigen! 

Daarnaast is Uw Commissie van start gegaan met 

een nieuw project, zijnde het ‘baliebuddyproject’. Het 

afgelopen jaar was geen evident jaar om als advo-

caat-stagiair een carrière aan de balie te starten. Ver-

scholen achter computerschermen en mondmaskers, 

is het voor velen nog steeds een uitdaging om de weg 

aan de balie te vinden. Bij gebrek aan balie-activitei-

ten, fysieke balielessen en het ‘koffiekot’ is het moeilijk 

om collega-stagiairs te ontmoeten. Ook inhoudelijk 

betekent dit een groot gemis; collega-stagiairs zijn 

immers de ideale (laagdrempelige) hulplijn voor 

vragen over pro deo dossiers, balie-examens of prakti-

sche aangelegenheden. De Commissie snelt deze sta-

giairs ter hulp door hen een baliebuddy toe te wijzen. 

Een baliebuddy is een tweedejaars of een derdejaars 

stagiair die zich engageert om de eerstejaars stagiair 

wegwijs te maken in de karakteristieke wereld van de 

advocatuur. De Commissie tracht deze kennismakin-

gen te faciliteren via, onder meer, picknicklunches. 

Het is onze hoop dat dit project ook in de toekomst, 

buiten het coronatijdperk, op succes mag rekenen! 

Waarde confraters,

De diensten van de bibliotheek:
3 Je zoekt (online):
3 In de catalogus met alle bijdragen

3 Je kan de publiekscatalogus raadplegen in de bibliotheek maar ook van op een andere locatie 

via de website www.baliegent.be (Onder advocatenplatform en Info) 

f via de link www.catbibjugt.be 

Gevonden wat je zoekt en je wenst te reserveren?
3 Je kan het door jou gewenste boek reserveren. De beschikbare boeken kan je raadplegen via 

de publiekscatalogus waarna je

3 na telefonisch contact

3 09/234.40.17 (Erwin Hollevoet)

3 09/234.40.44 (Nadine Spelte)

3 09/234.40.34 (Wendy Kets)

3 of via mail 

 Om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn is het aanbevolen om uw aanvragen via mail 

zowel te verzenden naar DLD.GENT.BIB@just.fgov.be EN bibliotheek@baliegent.be 

3 bestelde werken kan afhalen (enkel in de voormiddag).

Documentleverantie
3 Rechtspraak en rechtsleer on demand in uw inbox?
 Je hebt rechtspraak en / of rechtsleer nodig maar hebt deze niet ter beschikking in jouw eigen 

(online) bibliotheek of juridische database; je wenst je daarvoor niet te verplaatsen? Geen 

probleem: doe beroep op de dienstverlening van de documentleverantie. Deze dienst staat 

enkel ter beschikking voor advocaten van de Gentse balie en is uitsluitend bedoeld voor priva-

te doeleinden.

3 Werkwijze
 Bezorg de verwijzing aan het bibliotheekpersoneel (per mail, telefonisch of in de bibliotheek). 

Vermeld de correcte gegevens en hoe je deze documenten wil ontvangen  

(afhaling in de bibliotheek, per mail of per post). 

Aanvragen
3 Om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn is het aanbevolen om uw mails te verzenden 

naar ons gezamenlijk emailadres DLD.GENT.BIB@just.fgov.be EN bibliotheek@baliegent.be 

3 Aanvragen voor 12.00 uur aangevraagd, worden dezelfde dag nog aan u bezorgd.*

3 Aanvragen na 12.00 uur worden u ‘s anderdaags bezorgd.*

* Indien het gevraagde niet in onze bibliotheek aanwezig is, wordt dit aangevraagd bij een andere bibliotheek en gelden 

de werkwijze en tarieven van desbetreffende bibliotheek.

Kosten
3 10,00 euro tot 20 bladzijden (+ 0,50 euro per blad vanaf 21 bladzijden), verzending per post, 

per fax of per mail inbegrepen. Betaling gebeurt door overschrijving op rekeningnummer 

BE05 6301 9060 6675. (forfaitair bedrag van 10 euro bij een digitale opzoeking). 

Gemeenschappelijke
bibliotheek

Wat was de hoop groot om u reeds te kunnen berichten over ons vast programma vol afterworks, 

een culturele activiteit of de legendarische ‘nacht van de stagiair’. 

Helaas, net zoals voor u, is het ook voor de Commissie van Stagiairs nog even wachten 

om de draad terug volledig te kunnen oppikken. 

Balie Gent / FOD Justitie

Team Bibliotheek
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Een representatieve respons

Op 19 april 2021 sloten we onze tweede ‘corona-enquête’ af. Het 

directiecomité bereidde op vraag van de raad van de Orde ander-

maal een grondige en gevarieerde bevraging voor.

Het resultaat is een document dat in belangrijke mate kan gidsen 

bij het verdere balie-beleid. Hier geven we u alvast enkele van de 

belangrijkste resultaten.

Evenredig verdeeld over de anciënniteit aan de balie namen 299 

advocaten deel.

Diverse bronnen stellen dat een representativiteit van meer dan 

20% succesvol is. We behaalden een respons van 25,46%.

9 % gaf aan arbeidsongeschikt te zijn geweest ingevolge ziekte of 

door verplichte quarantaine.

Het beroep op steunmaatregelen 

Over alle leeftijden heen stelt een meerderheid van 74% sinds 

mei 2020 geen beroep te hebben op steunmaatregelen. Op de 

gelijkluidende vraag vorig jaar antwoordde 66% in dezelfde zin.

Het aantal leden dat zich voorneemt voortaan géén beroep meer 

te doen, is opmerkelijker gestegen (van 57% in mei 2020 naar 

90,3% volgens de huidige bevraging).

Mentale kwetsbaarheid  
en nood aan confraterniteit-

Meer dan de helft van onze leden voelt zich door de coronapro-

blematiek ook mentaal kwetsbaarder.

Het gebrek aan normale vakantie en zwaardere familiale belas-

ting weegt daarbij door. Er is nood aan work-life-balance.

Belangrijk: velen merken op dat een grotere collegialiteit, meer 

verdraagzaamheid en mildheid een positieve invloed zouden 

kunnen hebben op onze mentaal welzijn!

Eéntje vond dan weer de afschaffing van de baliebijdrage daartoe 

een schitterend idee :-).

Anderen roepen op tot een sterkere organisatie van het beroep 

met onder meer een ondersteunende studiedienst waarbij de 

notarissen vaak als voorbeeld worden gesteld.

Wat ook als stresserend wordt ervaren is het gebrek aan éénvor-

migheid in de richtlijnen en de aanpak over de diverse rechtban-

ken en hoven heen.

Geef ons tijdsblokken aub

Inzake de efficiëntere organisatie van zittingen is er een afge-

tekende vraag naar het bundelen van zaken in tijdsblokken, en 

slechts in veel mindere mate naar video-pleiten.

Er is een ruime vraag (90%) de digitale rol verder te verfijnen; 

verzoeken tot uitstel, doorhalingen, akkoorden over conclusieka-

lenders, deelakkoorden over onderzoeksmaatregelen, schriftelijke 

behandeling, enz. 

41% van de antwoorden pleit voor het behoud van het traditio-

nele pleidooi.

 

Bevraging gentse balie
| door Veronique Van Asch, Lieve Mortier, Natalie Van Peteghem en Marnix Moerman

U of één van uw kantoorgenoten of bedienden heeft  

sinds 05.05.200 (datum afsluiting vorige enquête):

Beroep gedaan op technische werkloosheid 23	 7,7%
Beroep gedaan op het overbruggingsrecht 25	 8,4%
Beroep gedaan op de compensatiepremie 20	 6,7%
Uitstel betaling BTW gevraagd 7	 2,3%
Uitstel betaling RSZ gevraagd 13	 4,3%
Uitstel terugbetaling bestaande kredieten gevraagd 9	 3,0%
Arbeidsongeschiktheid geleden door ziekte of quarantaine 26	 8,7%
Geen van dit alles aangevraagd 222	 74,2%

Welke maatregelen acht u nuttig om mee te nemen  

in de periode post-corona?

Handhaving van de schriftelijke procedure ex artikel 755 Ger. W. 116	 38,8%
Herinvoering van het pleidooi zoveel als mogelijk, naast de  
opwaardering van de schriftelijke procedure ex artikel 755 Ger. W.  125	 41,8%

Zoveel mogelijk video-pleidooien 27	 9,0%
Het regelen van formaliteiten op een zitting per mail aan de griffie
zoals akkoorden inzake uitstellen, conclusietermijnen, 
doorhalingen, e.d.m.,...  270	 90,3%

Verregaande digitalisering via een digitale rol met bvb. 
geautomatiseerde uitstellen, beschikkingen, rechtsdagen,
vonnissen doorhaling mits authenticatie door de advocaten
voorafgaand aan een zitting in een systeem van justitie en
aanvaarding door de griffie/zittingsmagistraat waardoor wachten 
op gerechtsbrieven per post (dan wel bellen voor informatie) niet 
meer aan de orde is en alles de dag van de zitting in de digitale
inbox van de advocaat (DPA-box of J-box) terecht komt  194	 64,9%

Terugkeer naar het oude regime pre Corona 10	 3,3%
Andere... 12	 4,0%

U heeft sinds 05.05.200 (datum afsluiting vorige enquête):

Geen schommeling in nieuwe opdrachten ervaren 120	 40,1%
Een kleine terugval in nieuwe opdrachten ervaren 123	 41,1%
Een halvering van nieuwe opdrachten ervaren 39	 13,0%
Bijna een decimering van nieuwe opdrachten ervaren 17	 5,7%

U schat het omzetverlies van het afgelopen jaar (2020), 

in vergelijking met de vorige gemiddelden, als volgt in:

Er is geen verschil 120	 40,1%
Er is een daling van maximum 10% 95	 31,8%
Er is een daling tussen 20 en 50% 68	 22,7%
Er is een daling tussen 50 en 90% 16	 5,4%

Heeft u het afgelopen jaar overwogen om te kiezen  

voor een andere professionele uitdaging?

Ja, ik ga binnenkort een andere uitdaging aan 5	 1,7%
Het voorbije jaar heb ik ernstig nagedacht over de toekomst van  
mijn beroep, waarna ik heb besloten om aan de balie te blijven 33	 11,0%

Ik ben er nog niet uit. De denkoefening is nog bezig 80	 26,8%
De gedachte is nooit in mij opgekomen 163	 54,5%
Andere... 18	 6,0%

De grotere aanvraag van steunmaatregelen in de periode vóór 

mei 2020 loopt gelijk met de grotere terugval aan opdrachten 

wellicht ten gevolge van de totale lockdown – ook zeer erg voel-

baar in justitie.

Waar in mei 2020 slechts 9,8% aangaf geen enkele schommeling 

in opdrachten te hebben gevoeld, is dit aantal thans gestegen tot 

40,1%. 

Te onthouden is sowieso dat nog steeds een meerderheid een 

ernstige terugval vermeldt wat de stelling staaft dat ook onze 

beroepsgroep ernstig getroffen is.

De terugval aan dossiers wordt opvallend genoeg op quasi dezelf-

de wijze ervaren ongeacht de materie waarin men hoofdzakelijk 

actief is.

In dat opzicht kan misschien nog worden begrepen dat liefst 

46% het eigen beroep in vraag stelde. Sowieso een verontrustend 

hoog aantal.

62 % van de deelnemers geeft aan dat fysiek contact met de cli-

enten de regel moet blijven. Maar toch zijn alle generaties aan 

de balie vrij enthousiast om online tools te gebruiken. Slechts 23 

% geeft aan niet te veel gesofisticeerde tools hiervoor te willen 

gebruiken, die persoonlijk contact alleen maar beletten en geen 

meerwaarde bieden. 

Slechts een minderheid verwacht van de balie ondersteuning om 

door middel groepsaankopen diensten aan te bieden.

…en meer faciliteiten inzake permanente vorming

De deelnemende advocaten wensen zichzelf ook blijvend te be-

kwamen maar niet aan dezelfde intensiteit als deze die nu wordt 

opgelegd. Het aantal te behalen punten wordt door velen als te 

hoog ervaren. Men verwacht daarenboven van de eigen balie een 

aanbod van (goedkopere) studiedagen. Er is een duidelijk vraag 

naar “ low budget webinars “ georganiseerd door de balie die niet 

altijd zeer gespecialiseerd moeten zijn; er is vraag naar een breed 

toegankelijk en minder gespecialiseerd aanbod alsook naar on-

derwerpen zoals deontologie en de betere kantoororganisatie.

Permanente vorming wordt thans via webinar  

georganiseerd, live en on demand:

Ik acht mij voldoende op de hoogte van deze mogelijkheid 
en het aanbod dienaangaande 234	 78,3%

Ik acht mij onvoldoende op de hoogte van deze mogelijkheid 
en het aanbod dienaangaande 12	 4,0%

Ik acht het angewezen dat mijn balie (weze het de orde, 
de Vlaamse Conferentie of de Commissie van Stagiairs) 
meer inzet op webinars 65	 21,7%

Ik wens zo snel mogelijk terug fysieke opleidingen 63	 21,1%
Andere... 6	 2,0%

78 % acht zich voldoende op de hoogte van het aanbod inzake 

opleidingen en webinars. 

Een interessant voorstel dan verdere aandacht verdient, is de 

fysieke sessie die gelijktijdig per video kan gevolgd worden of 

naderhand herbekeken kan worden. 

Vaak terugkerend is ook de vraag naar het invoeren van een 

betaalbare digitale bibliotheek.

BevragingBevraging

na 1 jaar corona

samen
stroomopwaarts
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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

En de communicatie zit in de lift
 

Wat vind u van de hoeveelheid van communicatie  

vanuit de Raad/wnd. stafhouder naar de balie toe?

Voldoende 270	 90,3%
Te weinig 23	 7,7%
Te veel 6	 2,0%

Leest u het baliemagazine Strop&Toga?

Altijd 166	 55,5%
Soms 88	 29,4%
Uitzonderlijk 35	 11,7%
Nooit 10	 3,3%

Zou u het baliemagazine Strop&Toga lezen mocht het  

u enkel op digitale wijze bezorgd worden?

Ja 110	 36,8%
Neen 66	 22,1%
Ik twijfel 123	 41,1%

Ons tijdschrift Strop en Toga mag gerust zijn want er is nog 

steeds een groot enthousiasme om het te lezen, maar de iets ou-

deren onder ons dreigen af te haken indien men zou beslissen 

om het enkel digitaal aan te bieden. 

Meer dan 53 % vindt het positief om als balie aanwezig te zijn 

op sociale media maar waakzaamheid wordt vaak als boodschap 

meegegeven. 

90 % van deelnemers is tevreden over de communicatie door de 

wnd. stafhouder. Sommigen stellen de vraag naar mededelingen 

die de organisatie van de balie overstijgen, bijvoorbeeld over de 

belangrijkste wetswijzigingen of andere algemene aandachtspun-

ten. 

Dit jaar werd het Tableau weer op papier bezorgd en het valt op 

dat dit initiatief van jong naar oud omgekeerd evenredig wordt 

geapprecieerd. Voor de jongsten onder ons was dit een goed 

initiatief maar behoeft het geen herhaling. 

Bevraging
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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


