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In navolging van het interview 
met magistraat Bruno Lietaert 
in ons vorig nummer van Strop 
& Toga, willen we u het volgende 
niet onthouden: 

de Poolse regering lijkt een stap 

terug te doen in het conflict met  

de Europese Unie over een tucht-

college voor rechters. Vicepremier 

Jaroslaw Kaczynski, die ook de  

leider is van regeringspartij PiS, 

zei volgens het Poolse persbureau 

PAP dat het omstreden orgaan  

“in de huidige vorm” wordt  

opgeheven.
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Daarom bestaat het gerechtelijk verlof uiteindelijk: 

om de batterijen terug op te laden, even stil te staan 

bij een en ander of misschien toch om die kanjers 

van dossiers eindelijk eens ter hand te nemen. 

Eén van ons trok in ieder geval naar Tokyo om an-

dere dingen te doen: wij volgden met veel spanning 

de avonturen van atlete Imke Vervaet op de 200 m. 

(persoonlijk record!) én de 4 x 400 m. Proficiat aan 

Imke, een cheetah tussen toga en spikes! 

In dit nummer vindt u ook nog een mooi en open-

hartig interview met politierechter Anne De Groof. 

Interessant hoe zij haar visie op onder meer poli-

tiestraffen weergeeft.

De nieuwe woordvoerder van OVB (en zo veel meer 

dan dat) Sofie Demeyer werd door uw lijftijdschrift 

vakkundig aan de tand gevoeld. Het enthousiasme 

spat van het papier, dat is veelbelovend. 

U vraagt zich ongetwijfeld al lang af hoe het is om 

OVB-afgevaardigde te zijn of wat daar in Brussel 

allemaal gebeurt. In dit nummer laten we een aantal 

confraters-afgevaardigden aan het woord, in het vol-

gend nummer leest u de stafhouder en Mr. Cauwe, 

boeiend leesmateriaal. Het zal u hopelijk aanzetten 

hen sneller aan te spreken. 

Helaas namen we in augustus ook afscheid van  

Mr. Laurent Balcaen, aimabel confrater en revuïst. 

Mr. Cauwe brengt een ontroerend portret.

We sluiten af met een mijmering... Geniet van dit 

pareltje van Mr. Nina Van Eeckhaut en laat het een 

mooie aanzet zijn om het nieuw gerechtelijk jaar 

met frisse moed te starten.

Togapraat
Togapraat door Griet Van Durme 3
Woord van de Stafhouder door Marnix Moerman 4 
Bewegingen tableau en lijst stagiairs 6 
Wel en wee van de Gentse balie: geboortes 8
Interview Sofie Demeyer door Peter De Wilde en David Serrus 9
Voorstelling nieuwe Raad van de Orde 12 
In memoriam Laurent Balcaen door Chris Cauwe 14
Interview politierechter Anne De Groof door Johan Cansse 15
Ronde tafel met OVB-afgevaardigden door Robbe Van de Wiele en Ann-Sophie Claus 20
Nieuw logo Commissie van de stagiairs 25
Een mijmering door Nina Van Eeckhaut 26

Zo van die zomerdagen, die vragen om weinig of niets … 

| door Griet Van Durme
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Menig wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de mens 

zich van andere mensensoorten zoals bijvoorbeeld chimpansees 

en orang-oetans onderscheidt:

- niet door zijn ruimtelijk inzicht

- niet door zijn rekenkunde

- niet door zijn inzicht in causaliteit

.. maar wel door ons sociaal leergedrag1.  

We leren namelijk voortdurend van elkaar bij.

Dat “sociale leren” is de unieke eigenschap die de homo sapiens 

heeft laten overleven waar de homo neanderthaliensis ten onder 

ging. Nochtans was de Neanderthaler – als individu beschouwd – 

slimmer en sterker dan de homo sapiens.

Laat nu net dat sociaal gedrag sinds maart 2020 zwaar verstoord 

zijn.

Véél vooruitgang kunnen we als mensheid niet geboekt hebben 

in onze cocons.

Er staat ons heel wat te doen.

| Marnix Moerman, stafhouder

Woord 
van de Stafhouder

Waarde Confraters, 
Velen onder ons hopen voor het komende jaar slechts één zaak: een normaal jaar.

Een normaal jaar, wat ook betekent dat we elkaar kunnen ontmoeten.

Het gaat immers niet goed met ons.

samen
stroomopwaarts

Over konijnen en olifanten. 

Over wat u kan en niet kan. 

En over uw wensen voor een normaal jaar.

1 R. Bregman; ‘de meeste mensen deugen’, De Correspondent, 2019.
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Waar jaagt u op? Op konijnen of op oli-

fanten? En loopt de jacht op konijnen niet 

uit de hand? Staat die de jacht op olifan-

ten niet in de weg? Stof voor een goed 

gesprek in ons koffiekot dat er binnen 

afzienbare tijd heel anders zal uitzien.

Tracht u zich dan ook te herinneren wat u 

volgens Elke Geraerts niet kan. U kan im-

mers niet multitasken. U maakt er alleen 

maar uzelf en uw omgeving zenuwachtig 

door. Bovendien: hoe meer u probeert te 

multitasken, hoe slechter u erin wordt. 

Toch iets om over na te denken.

Wat mag het voor u zijn?

Consequent tijdsbeheer? Duidelijke doe-

len? Tijd om ook eens offline te gaan? Of 

blijven doorbuffelen?

Elkéén heeft de keuze.

Bij de aanvang van het nieuwe gerechte-

lijk jaar nodig ik u graag uit uw wensen 

voor uzelf op te lijsten en uw prioriteiten 

te kiezen. Welke konijnen, welke olifan-

ten..

Ik wens dat u deze keuzes mag maken en 

prioriteiten mag nastreven in opperste 

gezondheid en met een rijk sociaal leven.

Van harte een normaal jaar gewenst!

Woord 
van de Stafhouder

Het is tijd voor de posttraumatische groei.

Waar zet u op in? Welke aspecten van 

uw kantoor wilt u dit jaar verbeteren? 

Afbakening van uw materies? Adminis-

tratieve ondersteuning? Een doordacht 

aanwervingsbeleid? Een samenwerkings-

verband? GDPR? Optimalisatie van de 

communicatie? Het hanteren van een 

advocatenovereenkomst? Stroomlijnen 

van uw werkprocessen? Balans met uw 

privé-leven? Herstel van sociale relaties 

en professioneel netwerk? Uw website en 

sociale media? Uw kantoororganisatie en 

de opleiding van uw medewerkers?

Denkt u nog aan de olifanten en de konij-

nen uit de presentatie van Elke Geraerts 

voor onze Gentse balie over mentaal wel-

zijn.2 Kiest u bewust het project waaraan 

u geconcentreerd wilt werken of wordt u 

overspoeld door massa’s kleine konijntjes?

1 R. Bregman; ‘de meeste mensen deugen’, De Correspondent, 2019. 2 Herbekijk het waardevolle webinar van deze neuropsychologe over mentaal welzijn, exclusief voor onze balie: https://youtu.be/XbueENDG_HE
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VERGADERING Raad van de Orde

Bewegingen 
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STAGEMEESTERS 
OPNAME LIJST STAGEMEESTERS
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Koen DE BISSCHOP Opname m.i.v. 18.05.2021

Mr. Stefanie VAN dE PERRE Opname m.i.v. 01.06.2021

Mr. Bart DE COCK Opname m.i.v. 18.05.2021

Mr. Pieter SOUFFRIAU Opname m.i.v. 18.05.2021

Mr. Tineke VERSTRAETE Opname m.i.v. 18.05.2021

Mr. Céline VAN HOUTE Opname m.i.v. 18.05.2021

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

Mr. Emine ÖZEN Mr. Marleen Meeus Opname m.i.v. 18.05.2021

(komt van balie Dendermonde)
Mr. Matthias STROBBE Mr. Stefanie Van de Perre Opname m.i.v. 01.06.2021 
(komt van NOAB)

WEGLATING LIJST 
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Anthoon COOLEN Mr. Pieter Goetghebuer Weglating m.i.v. 30.06.2021 om 24u

Mr. Anthony WAUTERS Mr. Sofie De Maesschalck Weglating m.i.v. 15.05.2021

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

Mr. Maren DERACOURT (komt van balie West-Vlaanderen) Opname m.i.v. 17.05.2021 

WEGLATING TABLEAU
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Laurence DUYM Weglating m.i.v. 18.05.2021

Mr. Hilde GORDTS Weglating m.i.v. 30.06.2021 om 24u

Mr. An-Sofie DEBERSAQUES Weglating m.i.v. 30.06.2021 om 24u

Mr. Alexandra SCHOUTEDEN Weglating m.i.v. 14.05.2021

Mr. Nele DE POORTERE Weglating m.i.v. 30.05.2021 om 24u
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Bewegingen 

22.06.2021
STAGEMEESTERS 
OPNAME LIJST STAGEMEESTERS
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Jan DE MEYER Opname m.i.v. 22.06.2021

Mr. Isabelle VANDESCHOOR Opname m.i.v. 22.06.2021

Mr. Jeroen VAN KERREBROECK Opname m.i.v. 01.09.2021

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

Mr. Berfin ALTINISIK Mr. Walter Van Steenbrugge Opname m.i.v. 22.06.2021

(komt van NOAB)
Mr. Amber NABLI Mr. Steven De Canck Opname m.i.v. 01.08.2021

(komt van balie provincie Antwerpen)
Mr. Melanie DE L’ARBRE Mr. Stijn Decloedt Opname m.i.v. 22.06.2021 
(komt van balie provincie Antwerpen)

OPNAME LIJST
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Helena VAN den DOOREN Mr. Hilde Dhont Opname m.i.v. 01.08.2021

Manon VANDERHAEGHE Mr. Steve De Grave Opname m.i.v. 01.07.2021

TABLEAU 
OPNAME TABLEAU (NA STAGE)
NAAM  BESLISSING RAAD

Mr. Anthony ROEGIERS Mr. Kurt Demeester Opname m.i.v. 22.06.2021

Mr. Celine PEIRE Mr. Joost Van Damme Opname m.i.v. 11.06.2021

Mr. Gökhan KURTULUS Mr. Bertrand Vrijens Opname m.i.v. 01.06.2021

Mr. Charlotte WEERBROUCK Mr. Serge Defrenne Opname m.i.v. 01.07.2021

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

Mr. Lisa-Marie PARMENTIER Opname m.i.v. 22.06.2021

(komt van balie provincie Antwerpen)
Mr. Eline SCHOLLIER Opname m.i.v. 22.06.2021 
(komt van balie Dendermonde)
Mr. Tim PETRUS Opname m.i.v. 22.06.2021

(komt van balie Oudenaarde)
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22.06.2021

Bewegingen 

Geboortes Odette, dochtertje van Jozefien Van Thielen
Leon, zoontje van Hanne De Clerck
Oliver, zoontje van Lore Lust
Marthe, dochtertje van Charlotte De Wolf
Aude, dochtertje van Koen Van de Gejuchte
Florian, zoontje van Geraldine Quireyns
Aaron, zoontje van Peter Vermeiren

TABLEAU 
WEGLATING TABLEAU
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Vincent VANDEVELDE Weglating m.i.v. 30.06.2021 om 24u

Mr. Nathalie CHÂTEL Weglating m.i.v. 30.06.2021 om 24u

Mr. Saida BOURAS Weglating m.i.v. datum opname balie West-Vlaanderen

Mr. Laurent BALCAEN Weglating m.i.v. 30.06.2021 om 24u

Mr. Kristof SALOMEZ Weglating m.i.v. 30.06.2021 om 24u

Mr. Joost DE ZUTTER Weglating m.i.v. datum opname balie West-Vlaanderen

TWEEDE KANTOOR
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Dirk DE MEULEMEESTER Weglating tweede kantoor m.i.v. 30.06.2021 om 24u

ERE-ADVOCATEN
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Vincent VANDEVELDE Opname m.i.v. 01.07.2021

Mr. Laurent BALCAEN Opname m.i.v. 01.07.2021

TABLEAU 
WEGLATING TABLEAU 
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Gaëlle DE REU Weglating m.i.v. 28.06.2021

Mr. Dimitri SONCK Weglating m.i.v. 01.09.2021

03.07.2021
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SD: Ook ik ben jurist, afgestudeerd in 

1990 aan de KUL als licentiaat rechten. 

Van september 1991 tot oktober 1992 

was ik advocaat-stagiair aan de balie van 

Brugge met als patron Johan Weyts.  

Op 20 mei dit jaar is hij helaas overleden. 

Maar eigenlijk wou ik sinds mijn vijftien-

de in de journalistiek. Ik studeerde dan 

na de rechten eerst nog verder voor licen-

tiaat communicatiewetenschappen aan 

de (toenmalige) RUG, nu heet dat dus 

UGent. Tijdens een gastcollege kwam ik 

in contact met een journalist van  

Radio2 Oost-Vlaanderen. Na een stem-

test, een examen en één week stage met 

tien medekandidaten, werd ik uitgekozen. 

Ik begon mijn carrière bij de regionale 

omroep. Via interne examens kon ik op 

1 februari 1999 de overstap maken naar 

de VRT nieuwsdienst, meer bepaald naar 

Het Journaal.

We nemen een grote stap in de tijd. In 

oktober 2020 werd ik plots gevraagd als 

woordvoerder van de nieuwe minister van 

Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden. 

Ik gaf mijn job als journalist op voor deze 

uitdaging. Spijtig werd al gauw duidelijk 

dat de politieke omgeving niet echt mijn 

ding was. Maar ik had moeten ontslag ne-

men bij de VRT en ik kon niet terug naar 

de VRT, toch niet op korte termijn. Dus 

begon ik te solliciteren. Zo solliciteerde ik 

onder meer naar de functie van woord-

voerster bij de federale politie. Maar dat 

werd niets. En toen zag ik een vacature 

voor communicatiespecialist bij de OVB. 

Sofie Demeyer 

Interview

Sofie Demeyer is sinds 3 mei 2021 de nieuwe woordvoerster van de Orde van Vlaamse Balies (OVB) 

Sofie is voor veel Vlamingen geen onbekende. Zij was jaar en dag gerechtsjournalist voor het VRT-journaal.

Het is vijf augustus, tussen twee regenbuien door kunnen we Sofie Demeyer interviewen in haar gezellige tuin in Mariakerke bij Gent.

We vallen onmiddellijk met de deur in huis. Toen Sofie haar job begon als woordvoerder liet Peter Callens, huidig voorzitter  

van de Orde van Vlaamse Balies, op de website www.advocaat.be optekenen: “Met Sofie aan boord, willen we onze ambities onderstrepen. 

Het is de OVB menens om haar relevantie te vergroten, en Sofie kan samen met ons die ambities verder kracht bijzetten.”

Later in het gesprek met Strop & Toga zal blijken dat deze ambitie van de OVB zeer groot is. 

Maar eerst willen wij Sofie beter leren kennen.

| door Peter De Wilde en David Serrus
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Zo is de OVB recent ook nog naar buiten 

gekomen met een reactie op een wets-

voorstel in verband met de uitbreiding 

van de bewijslast bij onbemande came-

ra’s, iets wat heel veel advocaten toch wel 

nauw aan het hart ligt. Voorts heeft de 

OVB in mei ook nog met een opiniestuk 

in De Tijd gereageerd op het bericht in 

dezelfde krant, de dag ervoor. De Tijd 

bracht toen aan het licht dat een vertrou-

welijk gesprek tussen de advocaat en zijn 

cliënt zou zijn afgeluisterd in een politie-

kantoor. 

Momenteel steken we veel energie in  

het optimaliseren van de website  

advocaat.be en het privaat luik. Zoals 

reeds aangehaald, wil de OVB meer open 

staan voor de rechtszoekende. Als we 

willen dat ook het grote publiek naar 

onze website surft op zoek naar informa-

tie, dan moeten de teksten in een heldere, 

heel begrijpelijke taal worden geschreven. 

En dat is dus een van mijn taken: ik her-

schrijf nieuwsberichten van het Privaat 

Luik die ook nieuwswaarde hebben voor 

de rechtszoekende. Zo heb ik bijvoorbeeld 

de tekst over het Centraal Register voor 

de bescherming van de personen hertaald, 

het juridisch vakjargon vertaald naar een 

tekst die gemakkelijker te begrijpen valt. 

Op die manier komt de OVB tegemoet 

aan rechtszoekenden die bewindvoerder 

zijn van een familielid. 

Maar ook in onze werking naar advocaten 

toe, hebben we de afgelopen maanden di-

verse inspanningen geleverd. We hebben 

voor het eerst een YouTube live georgani-

seerd en dit naar aanleiding van de bevra-

ging van alle Vlaamse advocaten door de 

professoren Hardyns en Parmentier voor 

de advocatenbarometer (zie https://www.

youtube.com/watch?v=Ftn4KnsU5sQ) 

In coronatijden moet je inventief zijn. 

We bevelen iedere advocaat aan om dit 

nogmaals te bekijken. Deze studie leverde 

heel wat interessante resultaten op waar-

mee de OVB aan de slag wil gaan. 

communicatiespecialist. De OVB polste 

of ik het ook zag zitten om een functie 

als woordvoerster in te vullen. Ik wou dat 

wel doen en de raad van bestuur stemde 

ermee in dat de OVB voortaan een bui-

tenstaander als woordvoerder had. 

S&T: We zijn nu drie maanden verder. 
Wat waren uw eerste taken binnen de 
OVB?

SD: Vooreerst heb ik veel en zeer intens 

overlegd met de voorzitter, de algemeen 

directeur, de bestuurders en de medewer-

kers. Zo kon ik heel snel de OVB beter 

leren kennen en konden we uitzoeken wat 

mijn meerwaarde is. Zo heb ik al vrijwel 

meteen de OVB-databank van de pers-

contacten geactualiseerd. En nu zoeken 

we met de hele raad van bestuur en met 

de communicatiecel naar alle mogelijke 

opportuniteiten om de OVB beter be-

kend te maken bij de advocaten en bij de 

rechtszoekenden. De OVB is er door de 

advocaten, maar vooral voor de advocaten 

en de OVB wil hier meer dan ooit meer-

waarde bieden aan de advocaten, door 

hen ook op alle vlakken bij te staan. 

Op een van mijn eerste werkdagen, mocht 

ik een advocaat bijstaan die in een repor-

tage van VTM in een slecht daglicht was 

geplaatst. Deze advocaat had het advies 

gevraagd aan de OVB. Samen hebben we 

dan een persreactie voorbereid. Ook heb 

ik al halfweg juni een advocate bijgestaan 

die in een slecht daglicht werd geplaatst 

door een artikel over voorlopige bewind-

voering in Het Laatste Nieuws en een 

reportage in het VTM Nieuws. De advo-

cate vroeg de OVB om raad. Ze wou graag 

anoniem blijven. We opteerden voor een 

schriftelijke reactie die ik samen met haar 

opstelde. Die avond zat de bewuste repliek 

al verwerkt in het nieuwsitem bij VTM 

om 19u. Na het item liet VTM minister 

van Justitie Van Quickenborne reageren, 

meteen gevolgd door een standpunt van 

de OVB in deze kwestie. Daar trad ik voor 

de eerste keer in de media op als woord-

voerder, als het gezicht van de OVB. 

Daaruit blijkt alvast dat de OVB wil in-

spelen op de actualiteit waar nodig.  

Door mijn werk als gerechtsverslaggever 

kende ik de OVB en de OVB kende mij, 

dus waagde ik mijn kans.

Na een selectieprocedure via Teams werd 

mijn kandidatuur aanvaard. Maar de 

OVB wou meer. In onze gesprekken werd 

duidelijk dat mijn eerdere werkervaringen 

mogelijkheden boden om de functie bij 

de OVB ruimer te zien. Want een jaar 

eerder, in september 2020 had het nieuwe 

bestuur van de OVB, met advocaat Bram 

Vandromme die als bestuurder bevoegd 

is voor communicatie, een actieplan 

opgesteld om de OVB beter bekend te 

maken bij de advocaten en bij het grote 

publiek. Als mensen de OVB al kennen, 

denken ze dat het alleen een organisatie 

is van en voor advocaten. Maar de OVB is 

er ook en vooral voor de rechtszoekende, 

om burgers te helpen in de jungle die het 

recht toch is. 

Daarom wou de OVB mensen voortaan 

nog beter helpen om een advocaat te 

vinden. Daarvoor is de website advocaat.

be indertijd in het leven geroepen maar 

we merken dat mensen hun weg niet 

altijd vinden naar onze website. Of dat ze 

op onze website niet altijd de antwoorden 

vinden die ze zoeken, onder meer omdat 

de website nog niet gebruiksvriendelijk 

genoeg is. 

In zijn plan van aanpak gaf bestuurder 

Bram Vandromme in september 2020 

onder meer aan dat de OVB op korte 

termijn misschien best wel op zoek ging 

naar een eigen woordvoerder. In het 

verleden was er altijd een bestuurder die 

optrad als woordvoerder en dus als het 

gezicht van de OVB. In het vorige bestuur 

was dat lange tijd voormalig bestuurder 

Hugo Lamon, in deze raad van bestuur 

nam bestuurder Kathleen Vercraeye de 

taak van woordvoerder op zich. Maar als 

de OVB meer naar buiten wenst te tre-

den, wordt de functie van woordvoerder 

een voltijdse job en sowieso was het ook 

vroeger voor de bestuurder-woordvoerder 

vaak moeilijk te combineren met de toch 

wel drukke advocatentaak die alle be-

stuursleden ook nog uitvoeren.

En dus zag de OVB dit voorjaar een op-

portuniteit toen ik bij hen solliciteerde als 

Interview
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S&T: en dat allemaal op drie maanden. 
Wat staat er nog zoal in de steigers?

SD: Eigenlijk hebben we de ambitie om 

van de website advocaat.be het platform 

te maken dat door alle rechtszoekenden, 

als eerste wordt geconsulteerd. Daarom 

moet de website nog aantrekkelijker wor-

den, veel teksten moeten nog toegankelij-

ker worden geschreven en de zoekfunctie 

op de site moet gebruiksvriendelijker 

worden. 

Ook het Privaat Luik pakken we aan; ook 

die website moet gebruiksvriendelijker en 

overzichtelijker worden. En daar zet ik me 

in om er af en toe ook eens een luchtiger 

onderwerp aan te bieden. Ik heb nog 

maar net een interview opgenomen, voor 

de camera, met Imke Vervaet, advocate 

en olympisch atlete. Het staat al op het 

Privaat Luik. En binnenkort verschijnt 

er ook een interview met de oudste nog 

actieve advocaat, meester Lionel Tricot, 

100 jaar oud. Hij gaat in gesprek met de 

jongste advocate die aan de balie is aan-

gesloten. 

Op iets langere termijn zijn we een con-

gres aan het voorbereiden, dat vindt 

plaats op 29 april 2022. En op korte ter-

mijn, in oktober al, werkt de OVB mee 

aan de Mediation Week van de Federale 

Bemiddelingscommissie. Met een interes-

sante webinar voor de advocaten en nog 

meer voor de advocaten-bemiddelaars, 

om uit te leggen hoe ze artikel 444 Ger.W 

moeten toepassen. Dit artikel stelt dat het 

de taak is van de advocaat om de rechts-

zoekende te informeren over de mogelijk-

heid tot bemiddeling, verzoening en elke 

andere vorm van minnelijke oplossing 

van geschillen.

De ideeën blijven komen. Naar aanleiding 

van de recente overstromingen in ons 

land, kregen we bijvoorbeeld het idee om 

bij soortgelijke toekomstige incidenten op 

advocaat.be een soort stappenplan aan te 

bieden aan de rechtszoekende zodat die, 

waar nodig, ook de weg vindt naar een 

advocaat die hem daarin kan bijstaan. 

In twintig jaar tijd is dit de derde editie 

van de advocatenbarometer, zijnde “een 

kwantitatief onderzoek naar het profiel 

van de Vlaamse advocaat”. Je krijgt dus 

een goed beeld van de evoluties binnen 

15 jaar advocatuur. De laatste resultaten 

hebben aangetoond dat we als beroeps-

groep dringend moeten inzetten op een 

betere work-life balance. De OVB wil daar 

met allerlei initiatieven toe bijdragen. Dat 

gebeurde het voorbije jaar al door ver-

schillende webinars over welzijn binnen 

de advocatuur. Die zijn nog allemaal te 

herbekijken op het privaat luik. 

S&T: Het lijkt mij zeer ambitieus om op 
zo korte tijd zo veel te verwezenlijken.

SD: Het huidig bestuur van de OVB toont 

daarin zeker ambitie en ik hoop dat ik 

met mijn ervaring hiertoe kan bijdragen.

Het is een pluspunt dat ik een verleden 

heb als gerechtsjournalist. Daardoor 

kwam ik altijd al met heel veel advocaten 

in contact. Door mijn juridische oplei-

ding begreep ik ook hoe de verschillende 

rechtsprocedures en zag ik ook de pijn-

punten. Als gerechtsjournalist volgde ik 

ook het justitiebeleid en allerlei wetswij-

zigingen op. 

Een andere vaardigheid die ik hoop te 

kunnen gebruiken is mijn opleiding als 

familiaal bemiddelaar. Als bemiddelaar 

heb ik vooral geleerd om te luisteren, ook 

naar wat mensen niet echt uitspreken, en 

te parafraseren. Dit helpt mij momenteel 

ook enorm in mijn job.

Wat natuurlijk ook helpt is mijn korte 

maar zeer hevige periode op het kabinet 

van minister Annelies Verlinden, daar heb 

ik geleerd wat het inhoudt om woord-

voerder te zijn. Ik hoop dat ik al deze 

ervaringen nu kan inzetten ten dienste 

van advocaten en rechtszoekenden.  

Advocaten zijn uiteraard zelf mondig 

genoeg, maar het is geen overbodige luxe 

dat een organisatie als de OVB ook een 

woordvoerder heeft. 

S&T: Veel confraters hebben geen idee 
wat de OVB doet, hoe ze werkt, laat 
staan, waarvoor ze staat. Maar wij zijn 
nu veel wijzer geworden door dit korte 
gesprek. Waarvoor dank.
Heeft u nog tips voor onze confraters?

SD: Zij mogen mij altijd contacteren.

 sofie.demeyer@ordevanvlaamsebalies.be

Interview
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LEDEN
RAAD VAN DE ORDE 

gerechtelijk jaar 2021-2022

Stijn VANDAMME 
opname tableau: 01.10.2010
voorkeurmateries: grondwettelijk en 
administratief recht, publiekrecht, steden-
bouwrecht en milieurecht, (milieu-)straf-
recht en burgerlijke aansprakelijkheid (bij 
bodemverontreiniging en milieuhinder).

Ann VERBIST 
datum opname tableau: 27.09.1989
voorkeurmateries: fiscaliteit natuurlijke 
personen, registratie- en erfbelasting,  
vermogensplanning en fiscale  
regularisaties.

Francis DE DECKER 
opname tableau: 01.10.2003
voorkeurmateries: kredietrecht, huur-
recht, bewindvoeringen en strafrecht.

Sarah COMER 
opname tableau: 01.10.2011
voorkeurmateries: strafrecht  
en jeugdadvocaat. 

Stafhouder Marnix MOERMAN
datum opname tableau: 13.09.1995
voorkeurmaterie: verbintenissenrecht.

Joyce VAN HEETVELDE 
opname tableau: 01.10.2010
voorkeurmateries: aansprakelijkheids-
recht, familierecht, huur, verzekerings-
recht en verkeer.

Vicestafhouder Veronique VAN ASCH
datum opname tableau: 13.06.1990
voorkeurmateries: insolventierecht, 
personen- en familierecht (afstammings-
recht, adoptie en familierechtelijke  
problemen) en bewindvoering. 

 Jan DE WINTER 
opname tableau: 01.10.2002
voorkeurmateries: algemeen en bijzonder 
strafrecht en tuchtrecht, personen- 
beschermingsrecht (WBPG, jeugd- 
bescherming en internering) en familie-
recht.
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LEDEN
RAAD VAN DE ORDE 

Anissa DEVOS 
opname tableau: 01.10.2013
voorkeurmateries: familie- en familiaal 
vermogensrecht.

Wim VANBIERVLIET 
opname tableau : 01.10.2005
voorkeurmateries: familiaal vermogens-
recht met een bijzondere voorkeur voor 
de vereffening en verdeling van nalaten-
schappen.

Benoît dE CLIPPELE 
datum opname tableau: 29.11.1989
voorkeurmateries: verkeers-  
en verzekeringsrecht.

Lenny VAN TRICHT 
opname tableau: 01.10.2005
voorkeurmaterie: familierecht.

 Griet VAN DURME 
datum opname tableau: 07.11.1995
voorkeurmateries: huurrecht en  
verkeersrecht.

Nina VAN EECKHAUT 
opname tableau: 13.12.2005
voorkeurmateries: familierecht en strafrecht.

Stephane CRIEL 
opname tableau: 01.10.1996
voorkeurmateries: intellectuele rechten, 
mededingingsrecht en handelspraktijken.

Joost VAN DAMME 
opname tableau: 14.10.2008
voorkeurmateries: tuchtrecht,  
ondernemingsrecht, zakenrecht en  
administratief recht (onderwijs, jacht  
& wapens).

 Yves BRACKE 
opname tableau: 01.10.2001
voorkeurmateries:  
aansprakelijkheidsrecht,  
verzekeringsrecht, bouwrecht en 
bijstand politieambtenaren.



Arca, de vaste stek van de revue. Marleen 

speelt een wilde Onderzoeksrechter. Lau-

rent legt zijn klarinet even opzij, glimlacht 

fijntjes, en weet het. Dit is het begin van 

een lange romance die ons vandaag bij-

een brengt om het leven van Laurent te 

vieren. 

Mr. Laurent Balcaen, 45 jaar een vaste 

waarde van onze Gentse balie. 

Hem ontmoeten in de wandelgangen 

levert steevast een vriendelijke blik, vaak 

een aangenaam gesprek op. Hem ontmoe-

ten in de rechtszaal vereist alertheid, want 

Mr. Balcaen is precies, kent zijn dossiers 

en wijst met Engelse flegma de leemtes 

aan in het dossier van zijn tegenstrever.

Sterke jurist, gewaardeerde confrater, 

nooit onconfraterneel. Terecht werd Mr. 

Balcaen door de raad van de orde dit jaar 

op 1 juli opgenomen op de lijst van de 

ere-advocaten.

Maar achter de ernstige advocaat schuilt 

een schalkse revuïst. 

Wie anders dan Laurent speelde ooit 

klarinet om ons te begeleiden in de revue 

ten tijde van Jo De Budt? Wie anders 

dan Laurent plagieerde Volondat aan 

de piano, bezong de bef en de seks, wie 

anders kroop in de rol van voorzitter De 

Schryver, in zijn geitje, op en neer. Wie 

zorgde er met enige aandrang voor dat 

zijn geliefde Franse chansons op het pro-

gramma stonden?

Alle rollen kon hij spelen. Muzikant, 

acteur, cabaretier. Ook daar precies en 

minutieus, kieskeurig, vol droge humor, 

geconcentreerd. Humor en muziek zijn 

ernstige zaken. 

De revue knalt, en na het slavenkoor volgt 

de laatste groet en valt het gordijn.

O’de revue.

Laurent, de revue zal niet meer dezelfde 

zijn zonder jouw wijze steun. Maar de 

show will go on, we zingen je erbij.

Zoveel andere mooie momenten hebben 

we gedeeld, luisterend naar al het warme 

dat de muziek ons brengt, genietend van 

een mooie tentoonstelling in Brussel en 

snoepend van de obligate receptie, en dan 

samen napraten tijdens de rit naar huis. 

Zalig.

Laurent en Marleen, jullie zijn zo een 

mooi koppel. Hardwerkend, ongetwijfeld. 

Warm, zeker. Met visie hebben jullie jullie 

kinderen gebracht tot wat ze zijn en de 

kleinkinderen zullen hun geliefde grootva-

der te vroeg moeten missen.

Marleen, Marie-Astrid, Johanna en Hele-

na, het klinkt als een gemeenplaats maar 

het is het niet. Weet dat we er zijn voor 

jullie, als vriend, als confrater, als revuïst.

Want de revue is niet alleen de uitlaatklep 

voor ergernis of kritiek, revue is kame-

raderie en samenhorigheid en band met 

Laurent.

De balie treurt. De revue treurt. Een 

goed mens is overleden. Aan familie en 

vrienden, en in het bijzonder onze gewaar-

deerde confrater, Mr. Marleen Heymans, 

bieden wij onze warme deelneming.

Laurent, we zullen jou niet vergeten.

| door Christian CAUWEVoor Laurent
Uzès, in de Provence, de bergerie van de patron begin jaren 80. 

De haard brandt en in de badkamer zingt Marleen. Een nieuwe revuïst is gescout.

In 
Memoriam
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Anne De Groof
Geen tik, maar een dreun !

Interview

| foto’s en interview door Johan Cansse

Het is een persoonlijke overtuiging, gesteund op inmiddels toch al redelijk wat tientallen jaren ervaring, 

dat de binnenin mooiste mensen, diegenen zijn die in en door het leven al een paar tegenslagen moesten verdragen … 

die spreekwoordelijk een paar tikken kregen en daardoor begripvoller kunnen zijn voor andermans tegenspoed … 

die zich met meer empathie kunnen inleven in het verdriet van een ander, in de wanhoop van die ander soms 

en de vreemdste reacties die daar het gevolg van kunnen zijn … 

die beter kunnen en willen luisteren omdat ze weten dat een luisterend oor voor diegene die er nood aan heeft 

een wereld van verschil kan maken… 

die minder rigide zijn en breder en warmer durven denken dan vaak het geval is bij mensen die alleen maar meeval kenden en er 

zelfingenomen en bevooroordeeld van uitgaan dat problemen en tegenslagen alleen maar het resultaat kunnen zijn van eigen zwakte. 

Quod non. 

Intuïtief had ik wel gedacht dat mevrouw De Groof niet zo’n zelfingenomen persoon zou zijn 
en die intuïtie bleek niet onterecht … van beproevingen bleef ze niet gespaard… 
sommige daarvan kon ze zelfs geen “tik” meer noemen, maar omschreef ze als een regelrechte dreun … 
Desondanks of net daarom wilde ze voor Strop en Toga gewillig een beetje in haar ziel laten kijken.



16

samen
stroomopwaarts

Van kindsbeen af …
Dat ik rechten zou gaan studeren stond 

in de kiem al vast van toen ik nog maar 

zes jaar oud was …in het lager onderwijs 

moesten de kinderen zich voorstellen en 

ik herinner me dat ik toen al zei “ Ik ben 

Anneke De Groof en ik ga niet graag naar 

school.” En in het middelbaar gebeurde 

dat opnieuw en was mijn standpunt on-

gewijzigd: “Ik ben Anne De Groof en ik 

ga niet graag naar school.” De oorzaak 

van mijn gebrek aan enthousiasme als 

leerling verklaar ik vanuit het verlangen 

in mijn puberjaren om het schoolsysteem 

te hervormen: een structuur waarbij kin-

deren werden verplicht om 8 u binnen 

in een klaslokaal stil te zitten om daar 

alleen leerstof te moeten opnemen vond 

ik eigenlijk niet te doen en ik had toen de 

naïeve overtuiging dat een jeugdrechter 

de man of vrouw was die daar ongetwij-

feld iets aan zou kunnen veranderen en 

jeugdrechter worden was dus al sinds heel 

vroeg en om die reden het plan. Jeugd-

rechter is het uiteindelijk niét geworden, 

maar die ambitie om op te komen voor de 

belangen van de in klaslokalen opgeslo-

ten kinderen was voor mij wel de aanzet 

om voor een opleiding in de rechten te 

kiezen. Dàt en misschien ook het gegeven 

dat ik geen held was in wiskunde …

Ik heb dan effectief rechten gestudeerd 

aan de universiteit in Antwerpen, UFSIA/

UIA, gevolgd door twee postlicenties, 

eerst economisch recht aan de VUB en 

dan milieukunde aan de UIA, waarbij ik 

het laatste jaar milieukunde combineerde 

met een stage aan de balie in een kantoor 

in Wuustwezel en later in Brasschaat, 

terwijl ik ook een eigen kantoor hield te 

Antwerpen-Linkeroever. Die baliestage 

heb ik ook voltooid en toen ik bijna één 

jaar tableauadvocaat was, heb ik me in-

geschreven voor de gerechtelijke stage 

waar ik bij het Parket in Leuven mijn 

eerste stappen als magistraat heb gezet. Ik 

was na de balie ook nog even aan de slag 

bij een Franse kredietmaatschappij op 

een moment dat ik in Louvain-la-Neuve 

woonde. Van Louvain-la-Neuve ben ik 

verhuisd naar Leuven waar ik dan bij het 

parket kon beginnen en dan terug naar 

Antwerpen waar ik als substituut werd 

benoemd. Daar ben ik ruim 19 jaar geble-

ven en was er actief in bijna alle afdelin-

gen: begonnen bij gemeen recht (opzet-

telijke slagen, diefstallen …) kwam ik vrij 

snel bij de sectie verkeer waarmee ik ook 

in Leuven al wat ervaring had opgedaan 

en in Antwerpen ben ik daar 7-8 jaar in 

het verkeer actief gebleven. Vervolgens 

ging ik over naar de sectie zittingen, waar 

ik in dossiers van collega’s als openbaar 

ministerie vorderde. Dat gebeurde eerst 

in de openbare zittingen voor de correc-

tionele kamers ten gronde en later ook 

voor de raadkamer … Tegelijk had ik me 

verdiept in de interessante wereld van het 

internationaal strafrecht en uitleveringen, 

dossiers die ik altijd met veel overtuiging 

heb gedaan, om dan via een zijsprong 

naar de dienst leefmilieu over te gaan, 

vervolgens naar de dienst verdovende 

middelen en dan uiteindelijk de cirkel 

rond te maken door terug te keren naar 

de sectie verkeer. Daar werd ik dan op 

een bepaald moment verantwoordelijke, 

“chef verkeer”, waar ik niet onverdeeld 

gelukkig bleef: ik stelde snel vast dat een 

heel aantal taken die een “chef verkeer” op 

zich dient te nemen indruisten tegen mijn 

temperament en mijn gebrek aan geduld: 

het onderhandelen met burgemeesters, 

met politiediensten… lange vergaderin-

gen … het aansturen van andere groepen 

… het lag me niet echt en ik had vaak het 

gevoel dat het niet snel genoeg tot concre-

te resultaten leidde. 

Gelukkige politierechter
Toen een plaats als politierechter in Gent 

vacant kwam heb ik dan gepostuleerd 

en mijn ambitie verdedigd bij de Hoge 

Raad door wie ik werd voorgedragen en 

waardoor ik uiteindelijk op 23 mei 2018 

werd benoemd. Let wel, zó evident was 

die carrièrewissel niet, want zoals voor 

iedereen die van het parket komt, gold 

ook voor mij enig koudwatervrees voor 

het burgerlijk recht waar een parketma-

gistraat amper of niet mee in aanraking 

komt. Maar zie, ik heb het toch gedaan 

en zonder enige schroom kan ik zeggen: 

politierechter is een droom van een job ! 

Het burgerlijk recht dat mij aanvankelijk 

wat liet aarzelen en de daaraan verbonden 

terugkeer naar het strikt juridische zijn 

uiteindelijk helemaal mijn ding, echt heel 

plezant. Geen burgemeesters meer, geen 

veiligheidsraden meer … geen hiërarchie 

meer … Het maakt me zeer gelukkig. 

En misschien niet voor de hand liggend 

maar wat wel als allereerste verschil met 

het werk bij het parket opviel: van 100 

dringende e-mails per dag naar 0… dat 

was fenomenaal ! Het is niet dat ik nu als 

politierechter minder uren presteer dan 

als parketmagistraat, de hoeveelheid werk 

is zeker niet minder, maar mijn leven is 

zoveel rustiger alleen al doordat ik alle 

aandacht aan de dossiers kan besteden 

zonder voortdurend door e-mails of te-

lefoons te worden gestoord … ik neem 

er graag de tijd voor zodat ik op zitting 

voorbereid ben en tot op vandaag ben ik 

dus een super gelukkige politierechter en 

zoals ik het nu zie, wil ik nooit meer iets 

anders doen.

Van stad naar de kerktoren
Zoals bekend zijn de politirechtbanken 

thans provinciaal ingedeeld en toen ik 

destijds postuleerde, was dat als poli-

tierechter in Oost-Vlaanderen, afdeling 

Gent. Hoewel ik in Sint-Niklaas woonde 

vond ik Gent absoluut geen probleem: 

als parketmagistraat in Antwerpen had 

ik jàrenlang de files doorheen de Kenne-

dytunnel doorstaan en van het verkeer 

richting Gent nam ik aan dat het qua 

fileleed een verademing zou zijn … en 

dat bleek ook zo, tot wanneer er in Gent 
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allerhande wegenwerken roet in het eten 

gooiden, maar zoals gezegd, nam ik dat er 

met plezier bij. Ik heb altijd met genoegen 

in Gent gezeteld, maar toen een vacature 

voor politierechter in Sint-Niklaas be-

schikbaar kwam, heb ik niet geaarzeld … 

onder mijn kerktoren … met de fiets naar 

de rechtbank… Die opportuniteit heb ik 

voor alle duidelijkheid ook enkel maar 

vanuit praktische overwegingen genomen 

… er was geen enkele andere reden waar-

om ik uit Gent wilde vertrekken. Het zijn 

overigens de Voorzitter en Ondervoor-

zitter van de politierechters die daarover 

beslissen; in principe kunnen zij dat vrij 

bepalen, maar dat gebeurt natuurlijk niet 

arbitrair en zoveel mogelijk in akkoord 

met de magistraat in kwestie … Ik was 

hoe dan ook blij met Sint-Niklaas, al heb 

ik er de stilte wel wat onderschat: bij het 

parket zag ik dagelijks heel veel mensen… 

als politierechter in Gent was dat minder 

maar waren er toch nog de vele fijne col-

lega’s en mensen van de griffie met wie 

er regelmatig interactie was … Gelukkig 

geldt dit ook voor Sint-Niklaas, al zie ik 

mijn collega niet zo vaak … Ik neem dat 

er zonder morren bij en ik ben het inmid-

dels gewoon maar het is een beetje een-

zaam, dat is waar. Al heeft dat gevoel ook 

wel met mijn privé situatie te maken…

Streng, strenger, strengst …
Het is dat u me de term noemt, maar van 

“dégantoisering” heb ik nog niet gehoord 

… en ik kan me er ook niets bij voor-

stellen: ik heb helemaal niet het gevoel 

dat er in Gent andere dingen gebeuren 

dan in Sint-Niklaas of Antwerpen. Als u 

me zegt dat de term van een collega uit 

Dendermonde komt die daarmee bedoelt 

dat er in Gent veel te soft met verkeers-

delinquenten wordt omgegaan, dan kan 

ik die mening niet bijtreden …In Gent 

heb ik in de eerste plaats al geleerd dat 

het parket soms hoger beroep aantekende 

tegen vonnissen waarvan men vindt dat 

de straf niet zwaar genoeg is: in Antwer-

pen gebeurde dat in principe niet: de 

loutere strafmaat vormde op zich zo goed 

als nooit een aanleiding tot hoger beroep 

vanwege het Openbaar Ministerie. Ik doe 

zelf alvast niet mee aan een opbod van: 

“Wie is de strengste?” … in het grotere 

plaatje bekeken blijft het wel verkeer he, 

met meestal onopzettelijke inbreuken … 

als ik dat tegenover zware opzettelijke 

misdrijven plaats zoals verkrachtingen, 

slagen, diefstallen en ik merk hoe die 

worden bestraft dan kan je je vragen stel-

len bij hoe streng het er in de politierecht-

banken aan toegaat. Ik heb in dit verband 

het voordeel dat ik jarenlang in die bre-

dere context heb gewerkt ; wie uitsluitend 

in de microwereld van het verkeer kijkt, 

verliest misschien een beetje het juiste 

referentiekader… 

Voor mij is opschorting bijvoorbeeld geen 

taboe al ondervind ik wel dat veel advo-

caten schroom hebben om dat te vragen, 

wellicht omdat het binnen verkeer niet 

gebruikelijk is om dat te doen… 

Geen 100 keer hetzelfde aub…
Ik bereid mijn zaken goed voor en heb 

dan meestal in mijn hoofd een richting 

die ik voortgaand op lectuur van het 

dossier wellicht zal gaan, maar ik laat me 

in alle openheid beïnvloeden door wat het 

parket vordert en de advocaat zegt … en 

het komt vaker wel dan niet voor dat ik 

iets anders beslis dan wat ik dacht, omdat 

de mens achter het verhaal belangrijk is 

en dat verhaal vaak niet in een strafdos-

sier te lezen staat … Of omdat het parket 

bijvoorbeeld een stuk minder vordert: ik 

waak er uiteraard over dat de straf wettig 

is en ik hou rekening met het strafver-

leden, maar als uitgangspunt zal ik niet 

fors zwaarder straffen dan wat het parket 

vordert… die vordering is dus voor mij 

belangrijk. 

Rijk versus arm is eveneens een belang-

rijk criterium voor wat betreft de aard 

of de zwaarte van de straf: wat heeft het 

voor zin zware boetes op te leggen aan 

iemand die al niets heeft? Van wie met 

een uitkering amper in de basisbehoeften 

kan voorzien stel ik me weliswaar soms 

de vraag wat die met een auto moet, maar 

wanneer financiële problemen bewezen 

zijn, zal ik daar rekening mee houden. En 

dat geldt zeker wanneer het alleenstaan-

den betreft met kinderen: uit ervaring 

weet ik wat een heftige opdracht dat is, 

zélfs met een hoog loon … voor mensen 

bij wie dat niet zo is en toch hun best 

doen om met beperkte middelen voor 

zichzelf en hun kinderen een warme om-

geving te maken of behouden, heb ik dus 

a priori zeer veel respect. Ook of iemand 

berouwvol dan wel onverschillig is speelt 

een rol. Recidive en arrogantie werken 

dan weer in de andere richting: wie drie 

keer of vaker voor alcohol moet verschij-

nen zal op niet teveel begrip meer moeten 

rekenen en wie duidelijk niet wil begrij-

pen dat wat hij/zij deed gevaarlijk was/is 

en zich arrogant druk maakt over het feit 

dat hij/zij wordt vervolgd riskeert wel een 

strengere straf die het hem/haar duidelijk 

maakt dat het gedrag niet kan.

Mijn eindbeoordeling vormt dus de 

synthese van wat ik in het dossier heb 

gelezen, van wat het parket vordert en de 

advocaat heeft gepleit… 

Er wordt mij verweten dat ik op een 

zitting soms humeurig kan zijn en mijn 

geduld soms verlies; ik probeer dat te 

vermijden, maar in alle openheid: advoca-

ten (of mensen in persoon) kùnnen op de 

zenuwen werken: sommigen herhalen 100 

keer hetzelfde en denken ten onrechte dat 

ik het de eerste keer al niet heb gehoord 

… zeg twee maal dat er financiële moei-

lijkheden zijn en ik heb dat wel begrepen 

… doe dat niet opnieuw en opnieuw en 

opnieuw … Of maak het niet nodeloos 

breedvoerig: loop niet eerst een marathon 

om dan pas naar de essentie te springen 

… schrijf geen 20 bladzijden conclusies 

zonder enige juridische betwisting … To 

the point please.

Wat mij aanvankelijk ook erg lastig kon 

maken waren flagrante juridische fou-

ten … als examens verplicht zijn toch 

nog weekendverbod vragen … of de 

bewijswaarde van vaststellingen van ver-

balisanten negeren … of bij een objectief 

misdrijf zoals het negeren van een rood 

licht de vrijspraak pleiten omdat opzet 

niet bewezen is … of zwaaien met Salduz 

waar dat niet aan de orde is … ik ben het 

inmiddels gewoon maar denk toch vaak: 

hoe kom het dat een advocaat dat niet 

weet … zou het kunnen dat sommige 

advocaten er ten onrechte van uitgaan dat 

het “toch maar verkeer is” en iederéén dat 

kan en kent? 

Artikel 42 …
Artikel 42 Wet Politie Wegverkeer, het 

rijongeschikt verklaren als veiligheids-

maatregel: 

waar het moet en op zijn plaats is pas ik 

het artikel toe, maar ik ga niet op zoek 

Interview
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naar elk detail in een dossier om het te 

KUNNEN doen … Er moeten voor mij 

toch concrete aanwijzingen zijn zoals het 

aantal keer dat iemand al is veroordeeld 

of wanneer een alcoholemie zeer hoog 

is … meer dan 1.20 pro mille alveolaire 

lucht bijvoorbeeld, tja, daar stel ik me 

natuurlijk wél vragen bij en daar mag 

dan misschien wel eens een expert via een 

haaranalyse zijn hoofd over buigen.

Alcoholslot
Ik ben geen fan van het alcoholslot voor 

mensen met een blanco strafregister, maar 

ik leg het wel op waar het moet. De wet 

verplicht mij van in sommige gevallen 

streng te zijn… En zeker als het al eens 

eerder aan de orde is geweest, vind ik het 

wel een uiterst gepaste maatregel. 

Werkstraf
Werkstraffen in verkeer ben ik niet ge-

negen ; dat legt een te grote druk op het 

ganse systeem dat daarachter zit, het 

ganse justitieapparaat dat in gang moet 

worden gezet met inbegrip van justitie-as-

sistenten waardoor ik het niet zo geschikt 

vind, wat niet belet dat er omstandig-

heden kunnen zijn waarin ik het wél zal 

doen, maar los van het feit dat het ook 

niet vaak wordt gevraagd vind ik het in 

het algemeen niet zo!n efficiënte straf.

Veel te snel … “Maar ’t was ’s nachts …”
Inzake snelheid hoor ik al sedert ik als 

procureur zittingen deed pleiten dat de 

inbreuk ’s nachts werd begaan, wat dan 

een verzachtende omstandigheid zou 

moeten zijn. Ik heb altijd de boutade van 

een politierechter onthouden die dan 

steeds retorisch de vraag stelde of er mis-

schien een afzonderlijke wegcode voor de 

nacht gold …Hoewel het een flauw grapje 

is, is het me wel bijgebleven en wie ‘s 

nachts ligt te vlammen -en dan heb ik het 

niet over 1 km per uur te snel natuurlijk, 

wat iedereen honderd keer op een dag 

kan gebeuren- zal dat in mijn beleving 

ook wel overdag doen en de loutere om-

standigheid dat het nacht is, vormt voor 

mij dus zeker geen excuus.

Covid: begrip of gevangenis?
Wat de inbreuken op de covidregels be-

treft, positioneer ik me tussen veel begrip 

en soms ook boos- en gestrengheid, 

afhankelijk van de omstandigheden: zo 

hoorde ik het verhaal van een oma die 

zich niet goed voelde en zowel haar zoon 

als dochter belde, die beiden kwamen 

toegesneld. Buren zagen het, verwittigden 

politie en er was er één te veel en zonder 

mondmasker … dàt zwaar bestraffen is 

wat mij betreft uitgesloten en indien ik 

het voor het zeggen zou hebben zou ik dat 

niet vervolgen … maar met wie in volle 

lock-down louter voor eigen plezier en 

met misprijzen voor anderen een feestje 

organiseert en arrogant alle regels over-

treedt heb ik weinig compassie: die weten 

het dan natuurlijk wel op voorhand dat 

een veroordeling een risico was en als ze 

dan spelen moeten ze kunnen verliezen. 

Wat daarom nog niet wil zeggen dat al 

die mensen per definitie in de gevangenis 

thuis horen …

Drugs
Wat drugs betreft ben ik absoluut tegen 

het idee van een legalisering voor zover 

daarmee zou worden bedoeld om bij-

voorbeeld cannabisgebruik niet langer 

strafbaar te stellen … vanuit mijn erva-

ring bij het parket in de drugssectie is het 

mijn overtuiging dat zo goed als alle zwa-

re en problematische verslavingen begin-

nen bij cannabis, wat vooral door jonge-

ren als iets volkomen onschuldig wordt 

beschouwd terwijl dat volgens mij hele-

maal niet zo onschuldig is. De psychiatrie 

zit vol met gasten die door cannabisge-

bruik in zware psychische moeilijkheden 

zijn geraakt. Ik heb er teveel gezien. Dus 

legalisering als vrijgeleide? Nee ! En dat 

jongeren al te tolerant over zogenaamde 

softdrugs denken, heeft ook veel te maken 

met hoe media daarover berichten: de 

klemtoon in het mediadebat ligt vaak bij 

die “legalisering” wat de jongeren vaak 

begrijpen als “vrijgeven” en hoewel dat 

twee onderscheiden begrippen zijn, wordt 

dat niet zo onthouden en moet ik ook 

met mijn eigen kinderen, inmiddels 17 en 

21 jaar oud, die discussie voeren…

De dreun…
Drie jaar geleden kwam mijn echtgenoot 

na 19 jaar huwelijk op een avond thuis 

met het nieuws dat hij “iemand anders 

had” en dat hij vertrok, hetgeen ook zo 

goed als meteen gebeurde.. voor de kin-

deren en mij was dat onwezenlijk. De 

kinderen verloren als het ware van de 

ene op de andere dag hun vader en ikzelf 

werd van het ene op het andere moment 

een gedwongen single… Als u me zegt 

dat een paar tikken in het leven mensen 

mooier maken, dan zeg ik u: dat was geen 

tik maar een dreun ! Plots alleen achter-

blijven met de kinderen en zelf ook aan 

de kant worden geschoven is geen zegen 

… de sociale omgeving wijzigt meteen en 

de vertrouwde vriendenkring wordt on-

mogelijk… als single plots in een wereld 

van koppels terecht komen is zeer onwen-

nig… voor hen is niets veranderd terwijl 

de eigen wereld is ingestort … niet evi-

dent … Zeker niet voor iemand die thuis 

als kind alleen maar een warm nest had 

gekend met ouders die 60 jaar gelukkig 

getrouwd zijn gebleven en aan wier geluk 

ik me zeer graag wilde spiegelen.

Een paar maanden later volgde er nóg 

zo’n dreun toen een kwaadaardig gezwel 

werd vastgesteld (ik was toen amper een 

maand als poitierechter benoemd)… ik 

weet niet of het waar is wat velen me heb-

ben gezegd, met name dat het ene met het 

andere verband houdt -de dokters spre-

ken dat tegen- maar het is niet meteen 

relevant: feit is dat ik ze op minder dan 

een half jaar tijd allebei op mijn hoofd 

kreeg. Ik wil er in de rand aan toevoegen 

dat ik slechts met zeer veel schroom het 

K-woord gebruik… uiteindelijk viel het 

allemaal relatief mee en wil ik mijn ge-

dwongen ervaring geensdeels vergelijken 

met de zware lijdensweg die andere pati-

enten soms moeten gaan.

Daar waar ik in juli werd geopereerd en 

in augustus de obligate bestralingen on-

derging, was ik in oktober reeds als poli-

tierechter terug aan de slag … dat getuigt 

misschien wel van enige veerkracht en 

velen zeggen me dat ik “zo’n sterke vrouw 

ben”. Maar misschien wil ik dat wel niet 

zijn, maar heb ik geen andere keuze … 

er zijn kinderen voor wie gezorgd moet 

worden en die op mij rekenen … De band 

met mijn kinderen is nu wel fantastisch 

en we hebben aan mekaar veel steun… En 

dat stemt me uiteindelijk natuurlijk wel 

gelukkig ; ik kom zelf uit een zeer warm 

nest met net een zeer aanwezige papa … 

mijn mama was apothekeres en had op 

Linker Oever haar eigen apotheek als één 

van de eersten in die buurt en zij had het 

erg druk, waardoor mijn vader -die classi-

cus was en Latijn, Grieks en geschiedenis 

onderwees in de laatste twee jaren van 

de humaniora- zich het meest over mij 

ontfermde … Mijn ouders, allebei, zijn 

voor mij de ultieme voorbeelden hoe het 

eigenlijk zou moeten gaan en hoe ik had 

gehoopt dat het ook bij mij zou verlopen 

… het is dan niet gemakkelijk om te 

moeten vaststellen dat het mij niet was 

gegund …. Het sprookje waarvan ik had 

gedroomd is op termijn niet bewaarheid 

geworden en dat beeld moeten bijstellen 

is een van de moeilijkste dingen;  
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op documenten “gescheiden” of “alleen-

staande” zien staan is nog steeds zeer 

lastig … 

En in november 2020 overleed mijn vader 

…een enorm gemis …dus wat mooier 

makende tikken betreft is het nu wel even 

genoeg geweest… echt wel …

Wereldverbeteraar
Bij het verwerken van de dreunen in 

mijn leven, is mijn beroep een zegen: ik 

haal veel energie uit de zittingen, waar ik 

me grif een leraar en wereldverbeteraar 

voel: als wat ik doe en zeg mensen aan 

het nadenken zet en als ik daardoor het 

verkeer een beetje veiliger kan maken, dan 

is dat een zeer positieve gedachte en stemt 

me dat gelukkig… Het sensibiliseren wil 

ik niet laten … uitleggen waarom iets 

gevaarlijk is … Ik heb op zich geen enkel 

plezier aan het opleggen van straffen als 

een beul die dat met zweepslagen doet …

maar dat ze hebben onthouden wat ik 

heb gepreekt, dat is mijn ambitie, zélfs al 

maak ik me niet teveel illusies 

Dansen in een ander leven
Ouder worden is moeilijk … het gevoel 

dat de tijd dringt, dat het allemaal niet 

beter wordt en dat je op dat vlak niets 

kan forceren … Wat daar voor mij tegen 

helpt is dans. Ik ging altijd enthousiast 

naar de discotheken, zelfs toen ik er nog 

te jong voor was. Dus vergezelden mijn 

ouders mij en kwamen we er meestal 

veel te vroeg al toe. De actie begon pas na 

middernacht, maar wij waren er meestal 

al rond 22 u. De dansvloer was leeg, maar 

dat kon mij niet schelen. Ik danste op 

alles en vond het zalig om mij volledig uit 

te leven. En dan zat daar een koppel met 

een cocktail in een lege discotheek, gedul-

dig te wachten tot dochterlief was moe 

gedanst. Tegen dat er volk binnen kwam, 

gingen wij weer weg. Een objectieve bui-

tenstaander moet dit een zeer vreemd 

tafereel gevonden hebben. 

Maar dus: dansen, dansen en nog eens 

dansen. Ik mocht thuis, bij mijn ouders, 

ook altijd probleemloos de muziek luid 

zetten en dat gebeurde dagelijks. Toen ik 

alleen ging wonen, kon dat niet meer om-

wille van de buren, maar ik kocht meteen 

een draadloze hoofdtelefoon en het pro-

bleem was opgelost. De passie voor dans 

bepaalt ook mijn voorkeuren qua muziek: 

alles is goed als het maar dansbaar is: 

“Thunder” van Yellow Claw bijvoorbeeld 

of “You are my world” van de Com-

munards. Ook vandaag laat ik de muziek 

nog vaak uit de boxen knallen, waarbij 

mijn kinderen mij dan de laatste nieuwe 

huppelpasjes proberen aan te leren. Het 

geeft lachwekkende taferelen. Mijn doch-

ter heeft die microbe overgenomen en is 

thuis het danswonder. Dat heeft ze over-

duidelijk van mij. Hiphop en streetdance 

zijn haar favorieten en ze doet regelmatig, 

met de dansschool, mee aan wedstrijden. 

Ik ben trouwens tot mijn immer groot 

plezier jurylid bij de wedstrijden dans van 

de Gymfed. Ja, … in een ander leven wil 

ik misschien graag danseres zijn …Maar 

tot dat ander leven er is, blijf ik van harte 

als politierechter-wereldverbeteraar aan 

de slag.

Slot
Aan het slot vroeg ik nog naar een fa-

voriet boek: dat was er niet. Met een 

classicus als vader verbaast het niet dat ze 

de zogenaamde wereldliteratuur las: Sar-

tre, Camus, Márquez, Bukowski, Claus, 

Elsschot,.... ze heeft het allemaal gelezen, 

maar is er veel van vergeten. Als parket-

magistraat zag en las ze de gruwelijkste 

dingen, zodat lectuur nu licht en luchtig 

en zelfs mierzoet mag zijn: Lucinda Rai-

ley, J.K. Rowling tot Santa Montefiore toe. 

Van Camus tot Montefiore … verdriet en 

geluk… het leven zoals het is, samengevat 

in de wijze woorden van een profeet:

Certains d’entre vous disent que la joie 

est plus grande que la tristesse, et d’autres 

disent que c’est plutôt la tristesse qui est la 

plus grande. Mais je vous dis qu’elles sont 

inséparables. Elles marchent ensemble et 

quand l’une est assise à votre table, n’ou-

bliez pas que l’autre sommeille dans votre 

lit.

Khalil Gibran

Le prophète

Interview
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1. Wat is uw ervaring van het afgelopen 
jaar betreffende de werking van de alge-
mene vergadering van de OVB? Welke 
was de grootste verwezenlijking en wat 
vormde het grootste struikelblok?

Mr. Kristiaan Markey: 
Het afgelopen jaar 2020-

2021 werd de werking 

van de Algemene Verga-

dering van de OVB sterk 

bemoeilijkt door de Covid-19 pandemie, 

waardoor er slechts 1 fysieke Algemene 

Vergadering kon doorgaan in september 

2020. Vermits digitale Algemene Vergade-

ringen praktisch zeer moeilijk werkbaar 

zijn voor grondige detaildiscussies over 

teksten van nieuwe reglementen en amen-

dementen, werden de besprekingen en 

stemmingen over alle belangrijke nieuwe 

reglementen uitgesteld naar komende 

fysieke algemene vergaderingen, zodat 

naast de goedkeuring van begroting en 

jaarrekening van de OVB enkel repara-

tiewetgeving(insolventiereglement) en 

Diplad aan bod is gekomen.

Wel kan ik meedelen dat de OVB het 

voorbije jaar reuzenstappen heeft gezet op 

het gebied van communicatie op sociale 

media en inzake het opkomen voor de 

bescherming van de rechtstaat.

Mr. Anissa Devos:
Het was mijn eerste jaar 

als afgevaardigde van 

de balie Gent. Ik heb in 

een eerste instantie dus 

vooral veel geluisterd en geobserveerd. Je 

begint van nul. Je moet je kunnen inwer-

ken in de lopende dossiers en hangende 

voorstellen om met kennis van zaken een 

bijdrage te leveren aan het debat en de 

besluitvorming. De historiek van som-

mige dossiers is heel belangrijk en het 

vergt wat tijd om de juiste inzichten te 

verwerven. Gelukkig zijn niet alle leden 

van de Algemene Vergadering “groentjes” 

en kon ik altijd terecht bij de collega-af-

gevaardigden. In een opstartfase hielp het 

natuurlijk ook niet dat de vergaderingen 

digitaal verliepen. Je verliest toch veel aan 

interactie. Maar ik bekijk het ook positief: 

ondanks de ganse Coronacrisis hebben 

de organen van de OVB de continuïteit 

kunnen garanderen en er zijn belangrijke 

reglementen besproken en gestemd.

Mr. Frank  
Van Vlaenderen:
Tim Hartfort (underco-

ver economist FT) vat 

voor mij goed samen wat 

een struikelblok is binnen de OVB en bij 

uitbreiding binnen de advocatuur: ‘Most 

of us don’t join groups to make better 

decisions, we joint hem because we want 

to belong. Groupthink persist because 

groupthink feels good.’

Het groepsdenken binnen de algemene 

vergadering werkt behoudend, het be-

lemmert de groei van de advocatuur, de 

concurrentiekracht en het noodzakelijk 

kritisch denken.

Een van mijn grootste desillusies is dat 

ik de algemene vergadering noch de raad 

van bestuur kon overtuigen meer te inves-

teren in ondersteuning van de advocaat 

middels een aanzienlijk hogere bijdrage 

door de lokale balies - en derhalve door 

iedere van de advocaten - voor de uit-

bouw van een voor iedere advocaat pro-

fessioneel performante OVB.

De grootste verwezenlijking kan ik niet 

benoemen, eventueel komt deze op korte 

termijn indien de OVB slaagt in het orga-

niseren van een door haar georganiseerde 

MAnaMA-advocatuur. De mogelijke 

voorloper hiervan – de uitbouw van een 

OVB-opleidingsplatform – is een verwe-

zenlijking die ik zeker waardeer.

Mr. Karel Vincent:
Het elan van de alge-

mene vergadering is 

gedempt door de her-

opflakkering van het 

coronavirus. De eerste twee vergaderin-

gen gingen in levenden lijve door, en dat 

stond garant voor levendige debatten. Ik 

genoot van de welsprekendheid van de 

collega’s, het hoffelijke debat en de diverse 

persoonlijkheden.

Doordat de AV verder enkel digitaal 

vergaderde, verdween de dynamiek. Het 

zorgde ervoor dat het bestuur nog meer 

invloed kon uitoefenen op de AV en dat 

de debatten moeilijk en mak verliepen.

De AV nam de eerstejaarsstagiairs in be-

scherming door de hoge - en niet vooraf 

gecommuniceerde ! - kosten van de 

BUBA-opleiding grotendeels ten laste van 

de OVB zelf te houden. Er is vooruitgang 

wat betreft regelgeving rond insolventie 

van een advocaat. Hoewel een behoorlij-

ke regeling ervan belangrijk is, kreeg dit 

mijns inziens buitensporig veel aandacht. 

Naast stafhouders Cauwe en Moerman (die in ons volgend 
nummer aan bod komen)vaardigde uw balie  afgelopen jaar 
ook 5 andere verkozenen af naar de algemene vergadering 
van de OVB. Tijd voor een blik op hun ervaringen.

Ronde tafel OVB
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Het fenomeen van de insolvente advocaat 

blijft gelukkig een zeldzaamheid. 

Dit leidt de aandacht af van prangendere 

problemen: de voor velen moeilijke eco-

nomische leefbaarheid van het beroep, 

gebrek aan een carrièrepad, misbruiken 

allerhande en de benedenmaatse kwali-

teit van het werk van sommige van onze 

confraters.

Een giga gemiste kans is de Advocatenba-

rometer. Goede intenties staan niet garant 

voor een goed product. Doordat de ba-

rometer niet peilde naar de mate waarin 

de advocaat eigen cliënteel bedient of 

medewerker is, kunnen we weinig zinvol-

le conclusies trekken uit dit onderzoek. 

De onderzoekers bleken onvoldoende 

gebriefd door hun opdrachtgevers, in de 

mate dat zij zelfs amper wisten wat een 

advocaat-medewerker is en hoe vaak dat 

statuut voorkomt. Wat een ongelooflijke 

lacune. Het ontbreekt ons aan behoorlijke 

kennis over het welzijn en functioneren 

van onze confraters. Jammer en ik werp 

een steen naar de vorige besturen. 

Mr. David Serrus:
Het afgelopen jaar is – 

door de afwezigheid van 

fysieke vergaderingen – 

bijzonder atypisch verlo-

pen. Digitale vergaderingen zijn geschikt 

om te voldoen aan een (dringende) nood 

tot samenkomen maar zijn m.i. zeker 

niet steeds voldoende om een onderwerp 

grondig te bespreken (zeker niet wanneer 

en enkele tientallen deelnemers zijn). Bij 

het nogmaals overlopen van de diverse 

agenda’s van het voorbije jaar stel ik ook 

vast dat er zeer weinig echt belangrijke 

regelementen zijn besproken en gestemd.

Mijn ervaringen met de werking van de 

algemene vergadering buiten het Coro-

na tijdperk zijn zeer positief. Er wordt 

voldoende tijd genomen om iedereen 

die dit wenst aan het woord te laten en 

zijn/haar standpunt te laten kennen. Be-

langrijk minpunt: het systeem van in-

overwegingneming en amendering moet 

misschien deels worden herdacht. In een 

aantal gevallen zorgt de aanvaarding van 

bepaalde amendementen ervoor dat de 

oorspronkelijke tekst van een ontwerp 

van reglement drastisch wijzigt of niet 

steeds meer een coherent geheel vormt. In 

een zeldzaam geval zorgt dit er zelfs voor 

dat er tegenstrijdigheden binnensluipen 

waardoor uiteindelijk het hele ontwerp 

moet worden afgevoerd en herdacht.

Wat zijn uw specifieke interesses op het 
gebied van de werking van de OVB? Bent 
u lid van bepaalde commissies?

Mr. Frank  
Van Vlaenderen:
Ik houd mijn interesse 

zeer breed en kaart bin-

nen de algemene verga-

deringen de problemen op het terrein aan 

en de mogelijkheden tot de volgens mij 

noodzakelijke vernieuwingen. Ik verwijs 

hiervoor naar de verslagen van de algeme-

ne vergaderingen. Iedere advocaat houdt 

best – zeker voor zijn/haar professionele 

belangen – de vinger aan de pols en leest 

deze verslagen.

Ik ben lid van de commissie deontologie 

waarbinnen ik betracht de beroepsuit-

oefening door de advocaat maximaal 

ondersteunen en openingen te zoeken om 

de advocaat meer ruimte te bieden beter 

en breder te concurreren in de dienstver-

lening. 

Mr. Karel Vincent:
Ik ben lid van de com-

missies Welzijn en 

digitalisering. Die twee 

lijken een vreemd hu-

welijk, maar zijn in de feiten innig met 

elkaar verbonden. Er is een correlatie 

tussen gebrekkige digitalisering en pro-

blematisch welzijn. Mijn interpretatie van 

de onderliggende oorzaak is een tekort 

aan investering in ons beroep. We inves-

teren te weinig in onze mensen en onze 

middelen. 

Investeren is overigens niet per definitie 

financieel: tijd, energie, ideeën, … dragen 

ook bij tot onze ontwikkeling. Ik kan in 

dit verband niet om de moeilijke eco-

nomische situatie van velen onder ons 

heen kijken. Wie het economisch moeilijk 

heeft, investeert niet meer en wie niet 

investeert, krijgt het economisch moei-

lijk. Er is moed en energie nodig om te 

groeien en wie moet ploeteren om rond 

te komen heeft die energie niet meer, laat 

staan het geld.

Binnen de commissie welzijn ben ik me-

de-auteur van een Gedragscode Welzijn. 

Zij ligt nu in ontwerp ter tafel van het 

bestuur en komt hopelijk snel komend 

jaar tot bij de algemene vergadering. 

Deze gedragscode beoogt bepaalde vaak 

voorkomende vormen van onbehoorlijk 

gedrag te benoemen en af te wijzen. Zij 

zal niet bindend zijn, maar hopelijk als 

“soft Law” wel gezag hebben en een steun 

zijn voor advocaten in moeilijke situaties.

Mr. Anissa Devos:
Ik maak zelf deel uit van 

de commissie familie-

recht. Het was voor mij 

een logische keuze om 

mij hiervoor kandidaat te stellen gelet op 

mijn affiniteit met het familie- en fami-

liaal vermogensrecht. De commissie is 

evenwichtig samengesteld in die zin dat 

er zowel advocaten in zitten die een aca-

demische achtergrond hebben, in kleinere 

kantoren werken,… De commissie wordt 

zeer vaak bevraagd in het kader van wet-

gevende initiatieven waardoor je als com-

missielid echt het gevoel hebt een bijdrage 

te kunnen leveren. Soms is het nuttig om 

de wetgever te herinneren aan praktische 

bekommernissen die de rechtzoekende en 

zijn raadsman kunnen hebben.

Mr. David Serrus:
Zelf ben ik lid van de 

commissie collectieve 

schuldbemiddeling. Een 

onderwerp dat mij – als 

schuldbemiddelaar – bijzonder interes-

seert. Er zijn een aantal veranderingen op 

komst die o.m. de procedure zullen wij-

zigen (digitalisering). Op vandaag lijken 

echter de middelen te ontbreken om dit 

door te voeren. 

Mr. Kristiaan Markey:
De bescherming van 

de rechtstaat, die steeds 

meer onder druk staat 

van politieke maat-

regelen en tussenkomsten, blijft mijn 

stokpaardje. We moeten blijven opkomen 

voor de onafhankelijke advocaat en de 

toegang tot de onafhankelijke rechter.

Als stafhouder was ik lid van de commis-

sie deontologie, wat mijn interesse blijft 

wekken, omdat in deze commissie alle 

belangrijke reglementen worden voorbe-

reid en besproken.

Ik was ook jarenlang lid van de commissie 

verzekeringen en de GCR-ereloon com-

missie.



leden, maar het vereist wel dat ieder lid 

van de algemene vergadering zich ten 

volle engageert in de voorbereiding en 

met open geest de dialoog aangaat.

Mr. David Serrus:
Het is inderdaad zo dat 

belangrijke beslissin-

gen i.v.m. ons beroep 

genomen worden op 

OVB niveau in de vorm van reglementen. 

Niettemin betekent dit m.i. niet dat de 

lokale balies niets meer zouden kunnen 

beslissen. Elk heeft z’n eigen bevoegdhe-

den en werkingssfeer. Een OVB afgevaar-

digde kan – hoewel uiteraard steeds de 

meerderheid beslist – een verschil maken. 

Het gebeurt af en toe dat het standpunt 

van één afgevaardigde (uitgedrukt in 

een amendement of mondeling tijdens 

de vergadering) een meerderheid van de 

algemene vergadering overtuigt.

Mr. Kristiaan Markey:
Alle belangrijke regle-

menten over de beroep-

suitoefening van de 

advocaten worden op 

OVB niveau besproken en gestemd. Ook 

het algemeen beleid en de contacten en 

het lobbywerk tot bescherming van de 

beroepsbelangen gebeuren in belangrijke 

mate op OVB niveau.

Nochtans heeft de Gentse balie in 2019 en 

2020 enkele keren zelf succesvolle poli-

tieke initiatieven genomen wanneer het 

vorige OVB bestuur bleef stilzitten.

De lokale balies blijven dus belangrijk en 

zijn een belangrijke macht via de com-

missie stafhouders op voorwaarde dat de 

Vlaamse stafhouders goed samenwerken 

en op dezelfde lijn zitten

Mr. Karel Vincent:
De OVB maakt het 

beleid, de lokale ordes 

passen het toe. Die 

taakverdeling is zinvol, 

onomkeerbaar en in het voordeel van 

de individuele advocaat. Op individueel 

vlak maakt een OVB-vertegenwoordiger 

minder het verschil dan een lid van de 

Raad of de (vice) stafhouder. Ik moedig 

hen dan ook aan om meer en doortasten-

der hun bevoegdheden uit te oefenen. Zij 

zijn de enigen die disfunctionele of zelfs 

parasitaire confraters tot de orde kunnen 

roepen. Zij zijn best geplaatst om een 

steun te zijn voor confraters die het nodig 

hebben. Die verantwoordelijkheid hoort 

dicht bij de basis te liggen.

Is er een verschuiving merkbaar van 
meer beslissingen op OVB-niveau, ten 
nadele van de lokale balies? Hebt u het 
gevoel dat u als OVB-afgevaardigde 
meer het verschil kunt maken?

Mr. Anissa Devos:
U suggereert dat de ver-

schuiving een nadeel zou 

zijn voor de lokale balies. 

Het doel is niet de lokale 

balie, het doel is een beter werkende ad-

vocatuur met als ultieme begunstigde, de 

rechtzoekende. Als de lokale balie niet het 

juiste niveau is om afspraken te maken, 

dan kan een “verschuiving” aangewezen 

zijn. Als de lokale balie meer impact heeft, 

dan moet de OVB de lokale balie in zijn 

autonomie respecteren. Goed overleg en 

samenwerking zijn noodzakelijk om op 

de verschillende niveaus goed te functio-

neren. Ik heb overigens niet het gevoel dat 

er nu heel veel bevoegdheden verschuiven 

naar een ‘hoger’ niveau. Naarmate de uit-

dagingen van ons beroep complexer wor-

den, zal een gecoördineerde aanpak zich 

natuurlijk meer laten gevoelen. Ik neem 

de digitalisering als voorbeeld. Deze vergt 

enorme investeringen en ook technische 

kennis. Het lijkt mij niet zinvol dat elke 

balie hier probeert zijn eigen huiswerk te 

maken. Zelfs op het niveau van de OVB, 

zie je dat dit een hindernissenparcours 

blijft.

Of wij als OVB-afgevaardigde het verschil 

kunnen maken? We moeten dat niet indi-

vidueel willen doen. Collectief is dat zeker 

het geval. Ik merk toch dat de diversiteit 

van de profielen van advocaten (leeftijd, 

soort kantoor, materies,… ) in de alge-

mene vergadering van de OVB ervoor 

zorgt dat evenwichtig tot beslissing kan 

worden gekomen. Er wordt naar iedereen 

geluisterd en dus op die manier kan je als 

OVB-afgevaardigde het verschil maken. 

Ik spreek vanuit mijn eigen ervaring en 

inzichten, maar leer ook veel bij uit wat 

advocaten die in een andere context wer-

ken, inbrengen in het debat.

Mr. Frank  
Van Vlaenderen:
Er is een absolute nood-

zaak aan één globale 

advocatenbalie, waarin 

de lokale balies de praktische opdrachten 

vervullen als (nabije) eerstelijnsbalie voor 

de advocaten en de rechtzoekenden.

Een lid van de algemene vergadering kan 

veel bereiken in een dialoog met andere 

Ik ambieer als lid van de AV wel een 

steentje in de rivier te verleggen, of - 

waarom ook - niet een rotsblok indien 

die kans zich voordoet. Ik hoop de advo-

catuur meer de waarde van haar mensen 

en hun welzijn te doen inzien. Via betere 

digitalisering kunnen we dit op een eco-

nomisch verantwoorde manier bereiken. 

Hoe ziet u de rol van de Gentse fractie 
(destijds eerder bekend als ‘de dwars- 
liggers’)?

Mr. David Serrus:
Ik zie de Gentse fractie 

niet als dwarsliggers, en-

kel en alleen om dwars te 

liggen. In het verleden is 

het zeker voorgevallen dat de Gentenaars 

(al dan niet gedragen door anderen) een 

afwijkend standpunt hadden, maar dat is 

uiteraard niet in alle gevallen zo. Verder 

is het zo dat elk lid van de algemene ver-

gadering een eigen standpunt kan uiten, 

zonder dat er enige “fractietucht” heerst 

(toch zeker niet in Gent).

Mr. Kristiaan Markey:
De afgevaardigden van 

de Gentse balie hebben 

zich steeds uiterst kri-

tisch en onafhankelijk 

opgesteld.

Om nieuwe reglementen en/of amende-

menten door te drukken in de Algemene 

Vergadering dient echter steeds de meer-

derheid van stemmen van de aanwezigen 

te worden gehaald.

Sinds de fusies van de balies tot grotere 

balies, stel ik vast dat de Gentse afgevaar-

digden vaak in de minderheid worden 

gesteld.

Ik betreur dan ook dat geen vooruitgang 

wordt gemaakt in de fusiebesprekingen 

van de balies van Oost-Vlaanderen.

Concreet blijf ik ijveren voor een aan-

vaardbaar reglement advocaat-specialist 

en hoop ik dat het reglement vertrouwe-

lijkheid van briefwisseling opnieuw op de 

agenda wordt geplaatst.

Mr. Karel Vincent:
Het idee van een fractie 

op basis van lokale balies 

is vreemd. Ben ik zo 

speciaal als Gentenaar? 

Misschien wel om andere redenen, maar 

niet hierom. Ik voel me niet gebonden 

aan een lokale balie en zal standpun-

ten innemen en stemmen volgens mijn 
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overtuiging: we moeten beter voor onze 

mensen zorgen, betere kwaliteit bieden en 

digitalisering is een middel tot dit doel. Ik 

loop hoog op met de Gentse leden van de 

algemene vergadering: zij vertegenwoor-

digen een diverse groep mensen op een 

goede, genuanceerde en stijlvolle wijze. 

Mr. Anissa Devos:
Na de terbeschikking-

stelling van alle nuttige 

documenten en infor-

matie voor de algemene 

vergadering, organiseert de Stafhouder 

steevast een vergadering met alle leden 

van de Gentse fractie. Soms zelfs samen 

met de leden van de fractie van Dender-

monde en Oudenaarde. De bedoeling 

hiervan is om al eens voor de effectieve 

vergadering van gedachten te kunnen wis-

selen. Deze vergadering heeft geenszins 

als doel om tot uniforme standpunten te 

komen en “blok te vormen”. Het voordeel 

is dat binnen de fractie Gent verschillende 

‘soorten’ van advocaten vertegenwoordigd 

worden: grotere en kleinere kantoren, 

jonge en minder jonge advocaten,… 

Onze rol is, denk ik, spreekbuis te zijn 

voor alle andere advocaten waarmee wij 

ons – ieder door zijn specifiek profiel – 

mee kunnen vereenzelvigen. Het feit dat 

we een vergadering houden om de alge-

mene vergadering voor te bereiden, maakt 

dat we de agendapunten nog grondiger 

in overweging nemen, wat, hoop ik, onze 

inbreng waardevoller kan maken.

Mr. Frank  
Van Vlaenderen:
Bij herhaling heb ik het 

idee van een ‘fractie’ (vb. 

fractie balie Gent, fractie 

balie Brussel …) binnen de algemene ver-

gadering verworpen. Ik zit in de algemene 

vergadering om de belangen van alle ad-

vocaten en deze van de rechtzoekenden te 

behartigen, wat de wettelijke opdracht is 

van de OVB die bij herhaling is bevestigd 

door het Grondwettelijk Hof. 

Binnen de algemene vergadering betracht 

ik opnieuw en opnieuw een open dialoog 

aan te gaan met alle andere leden, om 

concrete oplossingen te bekomen. Het 

groepsdenken is echter zeer moeilijk te 

doorbreken. Ik heb al wat kalk kunnen 

lospeuteren maar het licht schijnt nog 

niet door het plafond. Ik weet echter goed 

dat niets nutteloos is en peuter verder.

Wat vormt volgens u de grootste  
uitdaging voor de toekomst van de  
advocatuur, specifiek wat de rol van  
de OVB daarin betreft?

Mr. Karel Vincent:
Wil de advocatuur zoals 

we die nu kennen maat-

schappelijk relevant blij-

ven, moet zij evolueren. 

Wat de notarissen, gerechtsdeurwaarders, 

accountants, … realiseren is indrukwek-

kend (Biddit, izime, eStox, …) Zij slagen 

er veel beter in dan wij om in maatschap-

pelijke en economische evoluties gunstige 

wind te vinden, om de zeilen bij te zetten 

en voorsprong te nemen.

Waar staan wij als advocatuur? Ver ach-

terop. Digitalisering, en vooral de kost 

daarvan, zijn bij velen onder ons nog 

omstreden. 

Velen kijken mij aan als een halve gek 

wanneer ik zeg dat ik helemaal gedigi-

taliseerd ben en geen papieren dossiers 

meer heb. Ze vinden me vervolgens een 

hele gek wanneer ik zeg dat dat allemaal 

niet zo veel hoeft te kosten en ook vrij 

makkelijk is. 

Een belangrijk deel van het verhaal is ook 

desinvesteren: weg met verouderde werk-

processen! Alle mails printen, dictaat op 

bandopnemers laten uittypen, manueel 

ondertekenen van elke brief in de signa-

taire, … 

De bereidheid om te investeren in onze 

infrastructuur en onze mensen is nog te 

laag. Ik kom in dit verband nog terug op 

mijn kritiek op de Advocatenbarometer. 

Er is een fundamenteel onderscheid tus-

sen een advocaat met en zonder cliënten, 

en de huidige structuren en deontologie 

onderkennen dat fundamenteel karakter 

niet. De advocaat die per definitie een 

ondernemer zou zijn, moet deze breuklijn 

toedekken. Het standpunt van voorzitter 

Callens als dat Ondernemerschap met 

grote O de remedie voor alle kwalen is, 

treed ik niet bij. Ondernemerschap is 

voor velen onder ons niet de manier hoe 

zij willen, kunnen of mogen functioneren. 

Laat ons onder ogen zien dat veel advo-

caten hun beroep zien als een broodwin-

ning zoals een ander en dat zij liever geen 

economische risico’s dragen. De advoca-

tuur en individuele kantoren hebben hen 

wel nodig voor hun expertise, werklust en 

goede ideeën. Helaas duwt de structuur 

van ons beroep hen voortijdig naar de 

uitgang, op zoek naar meer stabiliteit en 

een beter sociaal statuut. 

Wie heeft de luxe comfortabel te onder-

nemen economische en economische 

risico’s aan te gaan? Zij die hun financieel 

overleven op een andere manier gegaran-

deerd hebben. Het garandeert te veel een 

advocatuur van de blanke, alfamannelijke, 

hogere middenklasse. We laten te veel 

talenten liggen, die anderen maar al te 

graag oprapen. Een meer poreuze barrière 

met andere beroepen is ook aangewezen. 

Advocatuur als tweede carrière is een 

zeldzaamheid. We trekken nagenoeg geen 

expertise aan uit andere beroepsgroepen, 

terwijl andere beroepsgroepen grootscha-

lig juridische expertise uit de advocatuur 

ontginnen. Het is aan de OVB om een 

kader te scheppen waarin advocaten van 

alle pluimage goed kunnen gedijen: de 

commerciële advocaat-ondernemer én de 

zorgvuldige, loyale advocaat-medewerker. 

Zij die advocatuur zien als een tussenstap 

én zij die haar zien als een bestemming of 

zelfs een roeping.

Mr. David Serrus:
De immense wijzigingen 

die de maatschappij de 

laatste decennia in het 

algemeen heeft onder-

gaan, hebben uiteraard ook een invloed 

op de advocatuur. Onze onafhankelijk-

heid en de vertrouwelijkheid van onze 

briefwisseling vormen een belangrijke 

troef in vergelijking met andere beroeps-

groepen. Diverse andere beroepsgroepen 

zouden maar al te graag een deel van het 

advocatenwerk overnemen, andere (nieu-

we) taken dienen zich aan.

De OVB dient niet enkel de rechtszoeken-

de maar zou ook een sterke lobbygroep 

voor de advocatuur moeten zijn. De aan-

werving door de OVB enkele maanden 

geleden van een professionele woord-

voerder is een zeer belangrijke stap in die 

richting.

Mr. Kristiaan Markey:
De corona pandemie 

heeft het belang van de 

doorgedreven digitalise-

ring van ons beroep aan-

getoond en in een stroomversnelling ge-

bracht. Grote nieuwe uitdagingen stellen 

zich door de toepassingen van artificiële 

intelligentie, juridische advies platforms 

op internet en de nauwe samenwerking 

met andere beroepsgroepen.

De bescherming van de onafhankelijkheid 

van de advocaat en de vrijwaring van de 

grondprincipes van de rechtstaat blijft 

cruciaal.
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De OVB moet ook rekening houden met 

de groei van de markt van de juridische 

dienstverlening. Waar willen we dat de 

advocatuur voor staat. Gaat het enkel 

over het pleitmonopolie? Beschouwen 

we enkel de advocaten met een toga als 

“echte” advocaten? De deontologie die de 

advocatuur moet uitstralen en vrijwaren 

heeft zoveel mee te bieden. 

Welke lessen kan de OVB nog meer  
trekken uit de coronacrisis?

Mr. Frank  
Van Vlaenderen:
Dat advocaten samen-

werking behoeven, 

structuren waarbinnen 

deze samenwerking soepel en in alle onaf-

hankelijkheid kan ingevuld worden.

Lessen in durf en daadkracht:

op het vlak van de organisatie van de 

advocatuur; 

voor meer maatschappelijke impact; 

ter ondersteuning van iedere advocaat en 

rechtzoekende.

Mr. David Serrus:
Ik verkondig uiteraard 

niets nieuws en het is 

al vele malen herhaald 

dat de coronacrisis het 

digitaal vergaderen en procederen zeer 

sterk heeft gestimuleerd. Bepaalde van die 

verworvenheden moeten zeker behouden 

blijven. Uitstellen, procedurekalenders 

e.d.m. moeten digitaal kunnen, zonder 

dat er nog een bereidwillige advocaat 

dient te verschijnen. Anderzijds heeft de 

coronacrisis mij ook geleerd dat we het 

fysieke vergaderen zeker niet mogen ban-

nen. In bepaalde gevallen blijft dit onont-

beerlijk om tot weloverwogen en goed 

bediscussieerde besluiten te komen.

Mr. Kristiaan Markey:
Zoals ik hoger reeds heb 

geantwoord onder vraag 

5, tonen de resultaten 

van de advocatenbaro-

meter aan dat het welzijn van de advocaat 

in coronatijd problematisch was door het 

wegvallen van fysieke menselijke contac-

ten, de grote werkdruk en de te beperkte 

inkomsten.

De doorgedreven professionele digitali-

sering mag echter de aandacht voor de 

mens achter de toga niet uit het oog doen 

verliezen na de harde coronajaren.

De zorg voor het mentale en fysieke wel-

zijn van de advocaten wordt één van de 

grootste uitdagingen voor de volgende 

jaren.

De OVB kan via specifieke programma’s 

en acties, in nauwe samenwerking met 

initiatieven van lokale balies, opkomen 

voor het welzijn van de advocaten.

Mr. Frank  
Van Vlaenderen:
Het verlies van het maat-

schappelijk belang van 

de advocatuur beperken 

is dé uitdaging voor de advocatuur. Als 

advocaten zich enkel bezig houden met 

hun professioneel belang en hun op-

dracht als intellectuelen negeren (i.e. de 

spreekwoordelijke tegenspreker van de 

macht) dan vergissen zij zich want – para-

fraserend Bernard von Brentano – ‘recht 

hoort te heersen over de macht’.

De uitstroom van jonge advocaten uit de 

advocatuur is een teken aan de wand en 

moet gekeerd worden door een overkoe-

pelende advocatenbalie die haar leden 

motiveert, ondersteunt en groepeert om 

samen te werken voor het belang van 

eenieder, elke advocaat en elke rechtzoe-

kende. De samenleving heeft nood aan 

veel onderlegde en vernieuwende advoca-

ten die behoorlijk vergoed worden voor 

hun diensten.

Mr. Anissa Devos:
Transparante, snelle en 

efficiënte communicatie 

dit zowel in de ver-

houding die advocaten 

hebben met hun eigen cliënten als in de 

verhouding tussen de leden van de be-

roepsgroep zelf. In verleden heeft de OVB 

niet altijd even performant gecommuni-

ceerd met haar leden, maar ik merk hierin 

wel een kentering. Verder zal het uiteraard 

een blijvende uitdaging zijn om de waar-

den van ons beroep zoals ingeschreven 

in de deontologie, te combineren met de 

wijzigende samenleving. Denk maar aan 

de digitalisering van justitie. Ik acht de 

rol van de OVB hierbij cruciaal. Zij moet 

erop toezien dat justitie voor elke rechts-

zoekende toegankelijk blijft.

Naast de noodzakelijke digitalisering 

moet de OVB dan ook veel aandacht 

verlenen aan het verhogen van het welzijn 

van de advocaten. Advocaten zijn mensen, 

geen juridische robotten.

Mr. Anissa Devos:
Er is een belangrijke taak 

voor de OVB weggelegd 

om aan de individuele 

advocaten de nodige 

handvaten ter beschikking te stellen om 

in een dergelijke crisis als beroepsgroep 

te blijven functioneren. De leden van de 

beroepsgroep moeten op verschillende 

vlakken ondersteund worden (technisch, 

praktisch,…) en dat kan maar vanuit het 

grotere geheel.

Mr. Karel Vincent:
We kunnen tegen een 

stootje. We zijn in staat 

ons snel aan te passen 

aan nieuwe omstandig-

heden, als we maar willen.

We hebben vastgesteld dat een doorge-

dreven digitalisering onze redding is, en 

geen bedreiging. We hebben ingezien dat 

we voor mekaar moeten zorgen. We zijn 

geen supermensen en alle hulp en steun 

is nodig, zowel in digitale vorm als in de 

vorm van menselijke zorgzaamheid.

Wie nu nog de boot afhoudt op deze 

thema’s, heeft beslist af te haken of dat op 

korte termijn te zullen doen.

samen
stroomopwaarts
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Een wijze oudere confrater wees mij in 

het koffiekot op “le petit traité des gran-
des vertus” van André Comte-Sponville. 

Vrij vertaald: een kleine verhandeling over 

de grote deugden. De in Frankrijk bijzon-

der gewaardeerde moraalfilosoof betoogt 

daarin dat beleefdheid de voorbode van 

moraliteit is. Dat je aan kleine kinderen, 

die nog geen ethisch besef hebben, bepaalde 

omgangsvormen kan bijbrengen waarvan 

ze het belang op dat moment niet inzien 

maar die de basis vormen van hoe ze later 

met anderen omgaan. Deze toevallige ont-

moeting, waarbij ook de gedragingen van 

sommige niet nader genoemde confraters 

niet onbesproken bleven, zette mij aan tot 

mijmeren… Mijn vader leerde mij destijds 

dat beleefdheid, weze het in sommige ge-

vallen ijzige beleefdheid, het beste wapen is 

bij een conflict, van welke aard ook. Steeds 

vaker scheldt men er echter op los. Elemen-

taire hoffelijkheid heeft plaats gemaakt voor 

brutaliteit.  

De mondige burger, terecht opgestaan na de witte mars, is steeds 

vaker de veeleisende burger geworden die zich alleen nog bewust is 

van zijn rechten maar niet langer van zijn plichten. Onder het mom 

“ik zeg tenminste mijn mening” worden de meest grove beledigingen 

de wereld in geslingerd. Alsof je alleen maar in het leven kan staan 

als een huichelaar dan wel als een onbeschofterik. Alsof er tussen die 

twee uitersten geen brede waaier van mogelijkheden bestaat. Zelf 

maak ik een onderscheid tussen actieve en passieve hypocrisie. Aan 

actieve hypocrisie bezondig ik mij nooit. 

Voorbeelden: iemand spontaan een com-

pliment geven dat je niet meent of het 

gezelschap opzoeken van een mens over wie 

je in zijn afwezigheid niets goeds te melden 

hebt. Passieve hypocrisie is echter gewoon 

beleefdheid. Je hoeft echt niet altijd per se 

aan een ander te vertellen wat je over hem 

of haar denkt. Die zit daar heus niet op te 

wachten. Een beetje diplomatie kan geen 

kwaad. En soms, om het met oud-stafhou-

der Piet Van Eeckhaut te zeggen, moet men 

de gelegenheid om te zwijgen eens niet laten 

voorbijgaan. Wie weet wordt de wereld 

daar wel wat mooier van. Of minstens wat 

zachter.

Een mijmering



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



P
R

EC
U

R
A_

16
06

9_
Ad

R
em

_N
L_

16
0x

24
0_

no
ve

m
be

r 
20

17

Romeinsesteenweg 564 A  
1853 Grimbergen 

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