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Onlangs las ik ergens over een vraag dat die “van 

het soort is voor een debat wat het aanmaakblokje is 

voor het betere kampvuur”.

Dergelijke vraag is ongetwijfeld of we met te veel 

advocaten zijn? Of ook: hoe kan een advocaat zich 

onderscheiden? Dit  soort kwesties kwam aan bod in 

de openingsrede en de repliek.

Focus op onze kerntaken als advocaat (vertegen-

woordigen, bijstaan en verdedigen in rechte van 

de cliënt naast het verlenen van juridisch advies) 

waarbij we over de nodige tools beschikken om ons 

te onderscheiden van de andere spelers op de markt. 

Bij wijlen onthutsend feitenmateriaal en gelukkig 

ook de nodige humor maakten de rede tot een  

bijzonder interessant werkstuk.

Dank aan mr. Van Eeghem om dit zo boeiend naar 

voren te brengen, dank aan de stafhouder voor de 

repliek. Zowel van rede als repliek treft u in dit  

nummer een passage. 

Ook aandacht voor een totaal ander evenement!  

The Breakaway vs. Team Justitie, een virtuele wieler- 

wedstrijd met een hart. Mr. Thomas Gillis brengt 

verslag uit.

We laten ook opnieuw een politierechter aan het 

woord, de eer valt deze keer te beurt aan Stijn Van-

tyghem. 

Een nieuwe rubriek ziet in deze editie het levens-

licht, “Het roer om”. Advocaten die de toga over de 

haag gooien en een radicale carrièreswitch maken. 

Ex-confrater Karen Buyse bijt de spits af en geeft 

zoals verwacht interessante inkijk in haar nieuwe 

leven in de wereld van yoga.

Rest mij nog  u een schitterend nieuw gerechtelijk 

jaar te wensen, met veel nieuwe kansen en  

uitdagingen.

Togapraat
Togapraat door Griet Van Durme 3
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Als de bladeren en de maskers vallen door Dirk Van de Gehuchte 30

De openingsrede van de Gentse advocaten bij de start van een nieuw gerechtelijk jaar 

– hoe uiteenlopend de thema’s ook – 

blijft een bijzonder boeiende spiegel die de balie wordt voorgehouden. 

| door Griet Van Durme
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De Vlaamse advocaat werkt lang en hard. 

Hij/zij werkt gemiddeld 50 uur per week. 

Meer dan 1/3 werkt zelfs meer dan 50 uur 

per week en vaak tijdens het weekend en 

in de vakanties.  Een zelfde aantal wil zelfs 

doorgaan tot na hun pensioengerechtigde 

leeftijd. 

Hoge werkdruk wordt door 67% van de 

bevraagden ervaren en heeft voor gevolg 

dat 68% van de stagiairs en 48 % van de 

tableau-advocaten overweegt soms of 

altijd het beroep te verlaten. 

Openingsrede

De advocatenbarometer 2020 (het resultaat van een bevraging 

waaraan 1/4 van de advocaten deelnam)

 heeft tal van interessant cijfermateriaal opgeleverd 

dat tot reflectie over ons beroep uitnodigt.

2021-2022
gerechtelijk jaar | door Mr. Serge van Eeghem
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Bovenop dit alles komt de voortdurend wijzigende wet-

geving en de beperking van onze vrijheid door deadlines, 

last minute vragen van cliënten, steeds toenemend mail-

verkeer en GSM oproepen.

De fysieke en psychische belasting is sterk toegenomen. 

In 2015 kampten 18,75% van de langdurige zieken met 

psychische aandoeningen (waaronder de depressies en 

burn-outs); amper 5 jaar later was dit zelfs gestegen tot 

28,70%.

Ook bestaanszekerheid baart velen zorgen. 

       

63% van de stagiairs heeft een belastbaar inkomen van 

tussen 12.500 en 37.500 euro per jaar. 

Verontrustend is de vaststelling dat ongeveer 1/3 van de 

tableau-advocaten netto minder dan 25.000 euro per jaar 

overhoudt. Advocaten werkzaam in een solopraktijk zijn 

in deze categorie  oververtegenwoordigd.

Ofschoon 80% van de advocaten hun erelonen begroten 

op basis van gepresteerde tijd, blijkt er dus een duidelijke 

wanverhouding tussen werktijd en inkomen. 

Naast de vaststelling dat het niet aanrekenbare admi-

nistratief werk sterk is gestegen, geldt het feit dat er nog 

veel tijd op zittingen wordt verloren. De toename van 

zittingen op vaste datum en uur is zeker nog niet alge-

meen verspreid. Bovendien zouden overbodige verschij-

ningen kunnen vervangen worden door bijvoorbeeld 

videoconferenties of mail. Ik denk hier aan zittingen tot 

instaatstelling, relaiszittingen, opvolgingen van experti-

ses enz.

Onderlinge omgang met confraters is ook wat scherper 

geworden. Nochtans noemde Marcel Storme het proces 

een geciviliseerde vorm van geweld. Er rust dus op advo-

caten de plicht om eveneens op een geciviliseerde wijze 

aan dit proces deel te nemen.

Ons algemeen welzijn ligt dus onder vuur en bovendien 

leeft bij 70% van de advocaten de gedachte “we zijn met 

te veel”.

Ik durf daaraan te twijfelen, gezien er nog veel opportu-

niteiten zijn.

Wij zijn onderworpen aan de spelregels die in de onder-

nemerswereld gelden en moeten ons er ook naar gedra-

gen en werk maken van onze toekomst.

Drie kernvragen zijn daarbij van belang.

- Wat is onze markt?

- Wat is onze positie binnen deze markt?

- Hoe onderscheiden wij ons van andere 

spelers binnen deze markt?

De complexiteit van de maatschappij 

heeft ervoor gezorgd dat de juridische  

markt aanzienlijk is gegroeid, misschien 

meer nog dan de aangroei van de advoca-

tenpopulatie. Naast de geschillenbeslech-

ting is er een enorme vraag ontstaan naar 

adviesverstrekking en buitengerechtelijke 

geschillenbeslechting.

Het markpotentieel is dus zeer groot en 

nieuwe opportuniteiten mogen aan onze 

aandacht niet ontsnappen. Recent werd 

nog de nood aangetoond van juridisch 

risicomanagement, ongetwijfeld een 

nieuwe markt waarop de advocatuur zich 

moet begeven.

Ons pleitmonopolie biedt geen waarbor-

gen voor onze markpositie. 

Buiten de markt van het strafproces, de 

kosteloze rechtsbijstand en de gerechtelij-

ke mandaten wordt onze positie meer en 

meer bedreigd.

Velen, 31%, zochten hun toevlucht tot 

gerechtelijke mandaten. Hun onafhan-

kelijkheid is niet alleen relatief maar hun 

bestaanszekerheid is verre van gegaran-

deerd. In ongenade vallen bij de recht-

bank kan tot broodroof leiden. 

Vele confraters zoeken ter aanvulling van 

hun inkomen naar activiteiten buiten 

de balie, een mogelijkheid die hen thans 

door artikel 11bis van de codex deontolo-

gie wordt geboden.

Ons beroep werd met deze uitbreiding 

van toegelaten nevenactiviteiten echter 

niet gediend. De criteria van wat toegela-

ten is, zijn vaag en bij die activiteiten die 

worden toegelaten, zoals  bijvoorbeeld 

“helpen in een broodjeszaak”, kan men  

zich ernstige vragen stellen.  Wil ik als 

cliënt, die op vrijdag op consultatie ga bij 

mijn advocaat, op zaterdagochtend door 

diezelfde persoon bediend worden in de 

bakkerij waar ik mijn koeken ga halen?  
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Wij hebben geen nood aan verbreding 

van nevenactiviteiten, maar aan verdie-

ping van onze kernactiviteiten en het 

exploreren van opportuniteiten binnen 

deze kernactiviteiten, zoals beschreven 

in het art 11 van onze codex: “vertegen-

woordigen, bijstaan en verdedigen in rechte 

van de cliënt en het verlenen van juridisch 

advies”. 

De mogelijkheden om onze unique selling 

propisition in de verf te zetten liggen voor 

het grijpen. 

Onze kernwaarden: onafhankelijkheid, 

partijdigheid, deskundigheid,  

integriteit en vertrouwelijkheid blijven 

het uitgangspunt, maar aan te vullen met 

vaardigheden die actueel voor een profes-

sionele dienstverlening worden vereist.

Deskundigheid begint bij de selectie van 

goede krachten, de opleiding ervan en de 

permanente vorming gedurende de ganse 

loopbaan. 

De stageopleiding verdient professionele-

re aanpak met klemtoon voor de praktijk 

van de advocatuurlijke vaardigheden 

en aandacht voor ondernemerszin. Het 

BUBA examen mag geen formaliteit zijn, 

maar moet een kwaliteitslabel bieden.

Ook beklemtonen waar we goed en exclu-

sief in zijn, is noodzakelijk.

Bij de redactie van contracten, het ver-

lenen van adviezen, de inschatting van 

risico’s en de bepaling van de probabiliteit 

van het succes hebben wij het exclusieve 

concurrentieel voordeel te beschikken 

over de expertise van het gerechtelijk 

geschil. 

Wij moeten de cliënt overtuigen met het 

gezegde: “If there are too few lawyers at the 

beginning of a contract there are too many 

at the end of it”.

Digitaliseren en standaardisering van tek-

sten binnen het kantoor is noodzakelijk 

om diensten aan competitieve prijzen te 

kunnen leveren. Ook kennisdeling binnen 

het kantoor, zodat niet telkens het wiel 

moet worden uitgevonden, kan een bij-

drage leveren om de drempel om naar een 

advocaat te stappen te verlagen.

Deskundigheid vereist specialisatie al 

blijft er zeker een belangrijke plaats voor-

behouden   voor de goed opgeleide gene-

ralist (huisadvocaat) die dicht bij de cliënt 

staat, zijn eigen beperkingen kent en tijdig 

doorverwijst naar specialisten. De verge-

lijking met de huisarts gaat hier zeker op.

Wie zegt dat hij goed is en zich wil onder-

scheiden als kwaliteitsvolle partner, moet 

het ook aandurven dat te laten toetsen. 

De mogelijkheid tot organisatorische 

peerreview werd door de OVB ter be-

schikking gesteld op vrijwillige basis. 

Jammer genoeg zijn het vooral kantoren 

die reeds een meer dan behoorlijke or-

ganisatie hebben die zich aan dergelijke 

review willen onderwerpen, terwijl ook 

minder zelfverzekerde confraters onge-

twijfeld inspiratie zouden kunnen opdoen 

die henzelf en hun cliënteel ten goede 

komt.

Het vrijwillige karakter van het actuele 

systeem heeft echter zijn beperkingen en 

zou best aangevuld worden met een sys-

teem waarbij, bij voorbeeld bij wijze van 

steekproef, jaarlijks een aantal kantoren 

aan een verplichte organisatorische peer 

review worden onderworpen. 

Een inhoudelijke peerreview, zoals deze 

thans bestaat in Nederland, Schotland, 

Engeland en Wales, is zeker nog niet aan 

de orde, wat te betreuren valt. 

De stekte van ons beroepsgeheim is uniek, 

wat al herhaaldelijk door het Europees 

Hof van Justitie werd bevestigd, evenwel 

onder de voorwaarde dat wij onze eigen-

heid behouden.
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Elke situatie, zoals het detacheren van 

advocaten in bedrijven, waardoor het 

onderscheid tussen advocaten en andere 

dienstverleners vervaagt, bedreigt ons 

exclusieve beroepsgeheim.

Onze onafhankelijkheid is zo mogelijk 

nog belangrijker. Zij laat ons niet alleen 

toe, met afstand en kritisch, adviezen 

te versterken, maar biedt ons vooral de 

unieke positie om waar nodig, als bewa-

kers van de democratie, overheden en 

gevestigde waarden te bekampen. Menige 

wetswijziging kwam tot stand dankzij de 

creativiteit en gedrevenheid van advoca-

ten.

Diegenen die de noodzaak aanvoelen om 

vreemd kapitaal in advocatenkantoren 

toe te laten, dienen net zoals de voorstan-

ders van het detacheren van advocaten in 

bedrijven, onze onafhankelijkheid zeker 

niet.

Multidisciplinaire samenwerking met 

bijvoorbeeld notarissen, psychologen, 

therapeuten en accountants vormt onge-

twijfeld een meerwaarde en creëert op-

portuniteiten, maar enkel op voorwaarde 

dat elkeen zijn onafhankelijkheid blijft 

behouden. 

Deontologie mag niet worden ervaren als 

nutteloze ballast, een belemmering van 

onze professionele ontplooiing, of een be-

tutteling vanuit onze beroepsorganisatie. 

Deontologie, voor zover ze niet de oubol-

lige protectionistische vorm aanneemt, 

remt onze ondernemerszin zeker niet, 

veeleer het tegendeel is waar. Precies de 

deontologie geeft toegevoegde waarde 

aan het beroep en versterkt onze unieke 

marktpositie. 

Wel is hier een uniform tuchtbeleid 

noodzakelijk. 74% van de advocaten deelt 

deze visie. 

Wij moeten af van het etiket dat wij op-

gekleefd krijgen: “prijzig, traag en conflict 

genererend”.

Transparantie in kosten en honoraria is 

dus een must en op ons rust de plicht de 

cliënt te informeren. Vele klachten op dit 

vlak worden veroorzaakt door een gebrek 

aan inzicht in het werk en de tijdsbeste-

ding van de advocaat. 

Honoraria, waarbij echter geen enkele 

verhouding meer bestaat tussen het 

gepresteerde werk en/of het bekomen 

resultaat, maar die enkel worden begroot 

op basis van de vedettenstatus van de 

advocaat, of moet ik zeggen topadvocaat, 

zijn dodelijk voor ons imago.

Klantgericht leren werken, talenkennis, 

oog hebben voor snelle respons en com-

municatie in begrijpelijke taal zijn een 

absolute noodzaak om als ondernemer 

succesvol te zijn. 

Snelheid van reactie is een marketing-

troef net zoals inspelen op situaties in de 

markt.

Het imago “pitbull-advocaat” overtuigt 

niet. Soft skills moeten meer aandacht 

krijgen.

De advocaat is een “merchant of trust”. 

Hij/zij moet worden gepromoot als ie-

mand die conflictoplossend denkt, daarbij 

een expertise aanwendt die toelaat, als 

het kan buiten de rechtbank, maar als het 

moet in de rechtbank op onafhankelijke 

wijze belangen te behartigen en dit met 

inachtname van de grootste discretie.

Het stimuleren van ondernemerszin kan 

worden ondersteund door management-

scholen in Vlaanderen en door initiatie-

ven van de Balie.

Er leeft binnen ons baliestructuren blijk-

baar een zekere schroom om voor onze 

eigen  belangen op te komen. De OVB 

wenst niet als een syndicaat van advoca-

ten bestempeld te worden, en dat is ook 

terecht. Maar niets belet dat er meer aan-

dacht wordt besteed aan de leefbaarheid 

van ons beroep. 

Aanwezig talent mag niet verloren gaan 

door een grote uitstroom. De Balie mag 

ook geen tussenstation zijn naar een defi-

nitieve beroepskeuze. Evenmin is de Balie 

een opvanghuis.

Een eengemaakte baliestructuur of een 

Orde van Vlaamse Advocaten zou zeer 

nuttig zijn.

De gouden medaille van Nina Derwael is 

mede te danken aan de fusie in de jaren 

’90 van vier turnbonden tot één grote 

Vlaamse federatie. Ook de notarissen, de 

bedrijfsrevisoren en de accountants heb-

ben een eengemaakte structuur.

In die zin valt het te betreuren dat wij in 

Oost-Vlaanderen achterop hinken en er 

niet in slagen een fusie tot stand te bren-

gen tussen de Balies van Gent, Dender-

monde en Oudenaarde.
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Handelen we ook naar deze evidentie?

Misschien is het met een rechtsstaat zoals 

met een huwelijk; de dag dat u het evi-

dent vindt, loopt het niet meer zo lekker.

Het beginsel van de rechtsstaat is bekend: 

een staatsvorm waarin wederzijdse rech-
ten en plichten van burgers en overheid 

zijn vastgelegd in wetten

Of nog: een op basis van rechtsregels 

georganiseerde samenleving waarin elke 
burger toegang heeft tot de rechter ter 

vrijwaring van zijn rechten.

Welke evolutie stellen we vast:

1. de FOD Justitie, die als primaire taak 

heeft te waken over de rechtsorde en 

dus over rechten en plichten en de 

toegang tot de rechter, stelt op haar 

website over die toegang tot de rechter 

het volgende:

“Een gerechtelijke procedure leidt nog vaak 

tot een onherstelbare breuk in de betrek-
kingen, zeker in conflicten met personen 

uit onze onmiddellijke omgeving, zoals 

familie, buren en collega’s en kan door 

bemiddeling worden vermeden.”

Is de toegang tot de rechter dan misschien 

toch niet wat we willen?

2. Wat gaan we dan wel doen? We gaan 

bemiddelen en het is bijna beschamend 

om het niet te doen.

 Dit zeg ik met het grootst mogelijke 

respect voor de onnoemelijke voorde-

len ervan.  Die voordelen staan buiten 

kijf, maar die gaan we hier even parke-

ren. 

 We waren het er over eens dat de 

rechtsstaat is wat we willen, en dus ook 

toegang tot de rechter.  Maar, wat we 

gaan doen, is bemiddelen.

“Bemiddeling is een constructieve en vreed-

zamere oplossing.”

Zeer geachte vergadering,

Het is de verdienste van onze openings-

redenaar, mr. Serge VAN EEGHEM, een 

beeld te hebben geschetst van de advoca-

tuur in volle evolutie.

Het is goed eens stil te staan bij ons zelf.  

We hebben de neiging dat te weinig te 

doen, niet weinig omdat we voortdurend 

benomen zijn door de zorg voor anderen.

Mijn repliek op het beeld dat over de 

advocatuur is geschetst, bestaat in een 

denkoefening.

Hoe komt het dat het tweede oudste 

beroep ter wereld nog op zoek is naar 

zichzelf?

Waarom staat het beroep van de advocaat 

onder druk en waar liggen  de mogelijk-

heden tot remediëring?

Vergeef het mij als ik bij deze denkoefe-

ning enkele gevoelige of stoute vragen 

stel.

Ik beloof u wel dat het niet abstract blijft.  

Ik probeer een zeer concreet antwoord te 

geven op een heel concrete vraag van de 

Openingsredenaar: “Hoe onderscheiden 

wij ons? Of in marketing-termen: wat is 

onze ‘unique selling proposition?’ “

De aanname is  - .. protesteert u gerust 
indien u het oneens bent.. -  de aanname 
is dat er geen twijfel over bestaat dat 
iedereen hier aanwezig verkiest in een 
rechtsstaat te leven.
“Blijf van onze rechtsstaat!”: iedereen lijkt 

het daarmee eens.

Binnen de vijf minuten had onze ope-

ningsredenaar het over een ‘goed func-

tionerende justitie’ en over de ‘moderne 

rechtsstaat’.

Op 27.10.2021, tijdens de feestelijke zit-

ting van de senaat ter gelegenheid van 

de Europese dag van de advocaat werd 

het woord rechtsstaat wellicht het vaakst 

vernoemd.

| 29 oktober 2021
 Marnix Moerman, stafhouderREPLIEK

opening gerechtelijk jaar 2021-2022
Fragment uit de repliek van de stafhouder ter gelegenheid van  
de plechtige Openingsrede van mr. Serge Van Eeghem
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Ook doctor Tom WIJNANT, erkend 

bemiddelaar, bepleitte recent in het 

Rechtskundig Weekblad dat de meer dan 

terechte promotie voor bemiddeling de 

beleidsmakers niet ontslaat van de plicht 

om structurele problemen in de organisa-

tie van Justitie aan te pakken.1

De uitdaging voor de wetgever bestaat 

erin procedures korter, sneller en efficiën-

ter te maken zonder afbreuk te doen aan 
de rechtstoegang.

Mogelijkheden te over nochtans, zie de 

meer dan verdienstelijke voorstellen van 

Simon Deryckere in zijn publicatie “plei-

dooi voor korte procedures”.2

En welke rode draad vinden we in de 

volgende wetgevende initiatieven:

- een afbouw van de rechtsmiddelen. 

(art. 187 Sv., art. 1047 Ger.W.)

- een privatisering van justitie met dele-

gatie van IOS-procedure aan gerechts-

deurwaarders (art. 1394/20 Ger.W.)

- een delegatie van rechtspraak aan pri-

vate bemiddeling die wordt opgedron-

gen boven de limieten van de volstrekte 

en wederzijdse vrijwilligheid. (art. 1734 

Ger.W.)

- administratieve geldboetes tot 350,00 

EUR mogelijk zonder tussenkomst van 

de rechter

- buitensporig hoge rechtsplegingsver-

goedingen.

Leiden deze maatregelen tot een grotere 

of een kleinere rechtsbescherming?

Het is een eenvoudige vraag.

Soms lijkt het alsof de gerechtelijke ach-

terstand maar op één manier aangepakt 

wordt; afbouw van de toegang tot de 

rechter.

We missen nog steeds de echte ‘hands 
on’-justitie. Te veel formaliteiten, admi-

nistratieve en bureaucratische, maken het 

veel rechters – die maar wat graag zulke 

hands on-rechter willen zijn - onmogelijk.

Als een rechter op plaatsbezoek gaat, mag 

je er donder op zeggen dat hij elders be-

noemd is tegen de tijd dat je de zaak ten 

gronde mag gaan pleiten.

De aanname was dat we in een rechts-
staat willen leven.
De conclusie is dat de rechtsstaat wordt 
afgebouwd, terwijl misschien onvol-
doende de vraag werd gesteld of dat wel 
is wat we willen.
En als we dan toch niet kiezen voor een 
rechtsstaat, waarvoor kiezen we dan wel?

Meneer de minister, ik hoop dat u mij 

deze milde inleiding niet te kwalijk 

neemt.  U kan rustig ontspannen, mijn 

verdere beschouwingen richten zich eer-

der op het concept ‘advocatuur’ dan op 

uw departement.

Maar in een rechtsstaat wonen en de 

toegang tot de rechter traumatiserend 

moeten noemen, .. toch iets om over na 

te denken.

Het hoeft niet te verwonderen dat een 
stilaan chronische afbouw van de toe-
gang tot de rechter aanleiding geeft tot 
een identiteitscrisis van de advocatuur.
Diens essentie bestaat er immers in net 
die toegang te verzekeren.

Stafhouder Kati Verstrepen onderstreepte 

op de Europese dag van de advocatuur, 

enkele externe bedreigingen voor de 

advocatuur.  Ze verwees naar Europese 

richtlijnen inzake witwas, precedenten 

met inverdenkingstelling van advocaten 

en naar ongeoorloofde politieke druk op 

advocaten.

Ze was ook niet blind voor enkele gevaren 

die de advocatuur voor zichzelf creëert en 

verwees naar de aantrekkingskracht van 

de ‘five minutes of fame’ die het beroeps-

geheim onder druk zet. 

Ik wil in onze denkoefening de vraag 

stellen naar evoluties binnen in de ad-

vocatuur die de advocatuur zelf en haar 

essentiële waarden ondergraven.

Daarbij hoort volgende stoute vraag:
Hoe hard is de rechtsstaat in crisis, of 
beter: hoe hard gelooft de advocaat in de 
rechtsstaat als hij overtuigd wordt van 
het belang van projecten als de collabo-
ratief advocaat?

| 29 oktober 2021
 Marnix Moerman, stafhouder

In informatiefolders van de overheid zelf 

wordt een tussenkomst van de rechter als 

niks minder dan traumatiserend om-

schreven.

De FOD Justitie lijkt maar matig fierheid 

te putten uit die toegang tot de rechter.

Met andere woorden: ‘toegang tot de 

rechter?’ ‘Ge gaat dat toch niet doen.’

En waarover gaat het bij bemiddelen, over 

rechten en plichten?

De bemiddelaar:

“Zijn taak bestaat eruit de betrokkenen 

te ondersteunen om met elkaar te spreken 

en zelf vanuit hun behoeften tot een op-

lossing en afspraken te komen met kennis 

van zaken. Bemiddeling is een vrijwillig en 

vertrouwelijk proces voor het omgaan met 

verschillen en conflicten waarin de be-

trokkenen zelf de meest geschikte uitkomst 

bepalen.”

Weinig consequent toch om stellig te 

pretenderen dat je een rechtsstaat wil 

(met gelijke rechten en plichten) als je de 

toegang naar de rechter en de beoordeling 

van die rechten en plichten 

1. niet vreedzaam noemt, 

2. traumatiserend, en 

3. als je de burger bovenmatig afleidt naar 

een geschillenbeslechting op basis van 

behoeften.

Is het zo fout te trachten naar een snelle 

duidelijke rechterlijke tussenkomst die de  

rechtszekerheid dient?

Uiteraard heeft bemiddeling haar plaats 

verdiend in ons juridisch landschap, maar 

het lijkt wel een excuus geworden om 

géén aandacht te besteden aan de essen-

tie van onze rechtsstaat: toegang tot de 

rechter en het recht binnen een redelijke 

termijn een uitspraak van een rechter te 

bekomen zonder zowel in eerste aanleg 

als in hoger beroep de éne na de andere 

gedwongen afrit te moeten nemen op de 

weg naar een rechterlijke uitspraak.

 1  WIJNANTS, T., De weg naar een volwassen bemiddelingsmarkt in Belgoië,  
in partnerschap met de advocatuur, R.W. 2021-2022, 231

 2  DERYCKERE S; Justice in Time. Pleidooi voor korte procedures, Maklu, Antwerpen-Apeldoorn, 2020, 151 blz.
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Zou het verwarrend zijn, mogelijks pro-

blematisch,  voor het vertrouwen van de 

burger als de grens tussen die twee beroe-

pen niet voldoende duidelijk is afgelijnd?

Los daarvan: waarom willen we collec-

tief op de stoel van de bemiddelaar gaan 

zitten.  Het staat iedereen vrij maar het is 

géén kerntaak van de advocatuur.

 

Zouden we er als advocaten niet beter 

voor pleiten dat een bemiddeling enkel 

tot homologatie kan leiden indien de 

betrokkenen door een persoonlijke raads-

man werden bijgestaan.

 

Advocaten - collaboratieve advocaten – 

bemiddelaars; drie waardevolle beroepen 

die nog véél waardevoller zouden zijn 

indien hun authenticiteit gewaarborgd 

wordt. 

Ziet u de rechter het op zitting vragen 

aan uw tegenstrever: “meester, u bent toch 

collaboratief advocaat?”  

- Antwoord: “ja maar daarvoor moet ge 

met twee zijn.” 

Dan terug tegen U: “dan bent u zeker een 

conflictadvocaat?”

Of zou ik de énige stafhouder zijn die met 

de regelmaat van de klok klachten krijg 

van burgers die dachten tegenover een 

bemiddelaar te zitten die dan toch plots 

de raadsman van de tegenpartij blijkt te 

zijn?

Elk van die beroepen kan alleen maar 

winnen door dubbelzinnigheid  te vermij-

den en de advocatuur te herstellen in een 

objectief vast te stellen authenticiteit.

Wie doet wat en biedt welke waarborgen; 

het is niet aangewezen daarover veel ver-

warring toe te laten.

Een advocaat die het zichzelf onmogelijk 

maakt naar de rechtbank te stappen, die 

er verplicht de stekker uittrekt als zijn 

cliënt de dading niet ondertekent.

Want dat is toch net het deugdzame aan 

het collaboratieve onderhandelen: de 

advocaat-onderhandelaar verbindt zich 

tot het bereiken van een onderhandelde 

oplossing en zal dit danig intensief nastre-

ven, dat hij verklaart te zullen afzien van 

verdere tussenkomst als er toch naar de 

rechter moet worden gestapt.

Bizar toch, voor advocaten die het allen 

eens zijn dat ze in een rechtsstaat willen 

leven met gegarandeerde en laagdrempe-

lige toegang tot de rechter.

Iedereen is terecht overtuigd dat bemid-

deling en collaboratief onderhandelen 

waardevolle instrumenten zijn. 

Maar hoe verhouden zij zich tegenover de 

kernwaarden van de advocatuur?

Misschien is de vermenging van hoe-

danigheden als advocaat – collaboratief 

onderhandelaar – bemiddelaar minder 

onschuldig dan gedacht.

Advocaten die op het éne been ijveren 

voor het behoud van het pleitmonopolie 

en op het andere been zichzelf het pleit-

recht ontzeggen …  

Bijna tien procent van de advocaten is 

inmiddels erkend als bemiddelaar!  We 

tellen over alle beroepen heen 2 764 be-

middelaars in januari 20213, en dit op een 

Vlaamse advocatenpopulatie van ruim 

10 000.

Nieuwe stoute vraag:
Hoeveel advocaten-bemiddelaars heb-
ben aangifte gedaan van een nevenacti-
viteit als bemiddelaar?
Eigenlijk zou die vraag niet eens mogen 

choqueren.

- Bemiddeling is toch geen advocatuur?

Bemiddeling is een ander beroep. Met een 

eigen erkenningscommissie, een eigen 

opleiding, een eigen codex.

Advocaten zijn per definitie partijdig.

Bemiddelaars zijn per definitie onpartij-

dig.

Als een advocaat partijdig is, en een be-

middelaar onpartijdig, wat is een advo-

caat-bemiddelaar dan?

3  WIJNANTS, T., De weg naar een volwassen bemiddelingsmarkt in Belgoië,  
in partnerschap met de advocatuur, R.W. 2021-2022, 231.
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De Commissie
van

Stagiairs

| door Anne-Sophie Claus 

Zo organiseerde uw Commissie op 1 

september 2021 een kennismakingsdrink 

voor de gloednieuwe advocaat-stagiairs 

die dezelfde dag hun eed hebben afge-

legd in het Hof van Beroep te Gent. Een 

bijzonder moment dat met de gepaste 

‘bubbels’ gevierd werd in het Café Center, 

recht tegenover het Hof van Beroep. Dat 

niet alleen de gloednieuwe stagiairs de 

start van het nieuw gerechtelijk jaar wou-

den vieren, bleek duidelijk uit de talrijke 

opkomst. Het was een fijne kennismaking 

én blij weerzien voor eenieder. 

Deze festiviteiten werden verdergezet 

op de ‘Dag van de Stagiair’. Op vrijdag 

8 oktober 2021 ontving uw Commissie 

een veertigtal kersverse advocaat-stagi-

airs in het gerechtsgebouw. Hier kregen 

zij een mooie introductie aan onze balie 

door onze stafhouder, de voorzitter van 

de stagecommissie, de voorzitter van het 

BJB, de directeur van de stageschool en 

de dauphin van de Vlaamse Conferentie. 

De rode draad door dit verhaal was: ‘De 

balie staat klaar voor u’. Na deze intro-

ductie was het aan onze partners om de 

advocaat-stagiairs wat tips en tricks bij te 

brengen over het sociaal statuut van een 

advocaat.

Vervolgens leidde voorzitter Phillippe Van 

Maele, als meer dan ervaren lid van de 

magistratuur, onze stagiairs rond in het 

gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan. 

Naast een grondig overzicht van de ver-

schillende diensten en griffies in het ge-

rechtsgebouw, kregen de stagiairs ook de 

uitgebreide kans om zonder schroom te 

vragen naar de praktische gang van zaken 

bij zittingen of de gedragsregels tussen 

advocaten en magistraten. 

De dag eindigde traditiegetrouw met een 

avondfeest dat dit jaar plaatsvond in de 

Kantien. Tijdens het avondfeest vonden 

tevens de verkiezingen van het nieuwe 

bestuur van de Commissie van Stagiairs 

plaats. Het is mij dan ook een genoegen 

om het nieuwe bestuur van de Commis-

sie van Stagiairs van het gerechtelijk jaar 

2021-2022 voor te stellen: 

Valentine Vandendriessche als voorzitter

Braam Goderis

Johanna Coppens

Florence Fryges

Wendy Cromheecke

Lysanne Aertssen

Bert Van Cauter

Sarah Byttebier

Mathijs Verbeeck

Emine Özen

Leen De Ruck

Helena Van den Dooren

Elke Simon als stagistenvertegenwoordiger

Ik heb er alle vertrouwen in dat zij onze 

advocaat-stagiairs opnieuw met kracht 

zullen bijstaan. De verkiezing van het 

nieuwe bestuur houdt in dat mijn tijd als 

voorzitter erop zit.

Ik wil deze kans dan ook aangrijpen om 

mijn bestuur van de Commissie te be-

danken, maar ook onze stafhouder, zijn 

kabinet, mijn confraters en onze vele 

partners binnen en buiten de balie. Ik kijk 

alvast reikhalzend uit naar de toekomst 

van onze Commissie. 

Waarde confraters,
Eindelijk was het weer zover: de start van het nieuwe gerechtelijk jaar mét bijhorende festiviteiten. 

Eindelijk kon uw Commissie weer doen waar ze goed in is: 

de advocaat-stagiairs aan de Gentse balie met elkaar verbinden en - na lang wachten - met elkaar laten kennismaken. 



	

02.09.2021
STAGEMEESTERS 
OPNAME LIJST STAGEMEESTERS
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Rino MARIMAN Opname m.i.v. 02.09.2021

Mr. Katrien DE KNIBBER Opname m.i.v. 02.09.2021

WIJZIGING STAGEMEESTER
NAAM STAGEMEESTER    BESLISSING RAAD

Mr. Darlien VAN VOOREN Gaat van Mr. Elise De Baerdemaecker naar Mr. Stefanie Van de Perre Wijziging m.i.v. 02.09.2021

Mr. Wim DE MULDER Gaat van Mr. Tine Bricout naar Mr. Maarten Dambre   Wijziging m.i.v. 02.09.2021

Mr. Lukas PENDERS Gaat van Mr. Jacqueline Meersman naar Mr. Sofie De Maesschalck Wijziging m.i.v. 02.09.2021

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

Mr. Katharina ALLAERT (komt van balie West) Mr. Rino Mariman Opname m.i.v. 02.09.2021

OPNAME LIJST STAGIAIRS 
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Teresa CORTHOUTS Mr. Jeroen Van Kerrebroeck Opname m.i.v. 02.09.2021

Jolien DE TROYER Mr. Emmanuel Leroux Opname m.i.v. 02.09.2021

Floor DHONDT Mr. Stijn De Meulenaer Opname m.i.v. 06.09.2021

Eline HELLEBAUT Mr. Timothy Van de Gehuchte Opname m.i.v. 02.09.2021

Helene HERPELINCK Mr. Céline Van Houte Opname m.i.v. 02.09.2021

Anaïs MATTON Mr. Isabelle Vandeschoor Opname m.i.v. 02.09.2021

Arend PELGRIMS Mr. Joris Van Cauter Opname m.i.v. 02.09.2021

Daphne SEGERS Mr. Tom Messiaen Opname m.i.v. 02.09.2021

Anneleen VALCKE Mr. Bruno Soenen Opname m.i.v. 02.09.2021

Bjarne VAN DAMME Mr. Rik Galle Opname m.i.v. 06.09.2021

Hanne VAN MEIRHAEGHE Mr. Mieke Van Cuyck Opname m.i.v. 02.09.2021

Milan VANDERMEULEN Mr. Bart De Cock Opname m.i.v. 02.09.2021

Jolina VANPUYVELDE Mr. Vincent Cauwels Opname m.i.v. 02.09.2021

ONDERBREKING STAGE
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Thomas VAN TILBORG Mr. Nina Van Eeckhaut Verlenging van onderbreking wordt toegestaan met 1 jaar 

WEGLATING LIJST STAGIAIRS  
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Mr. Gilles ROUVROY Mr. Koen De Bock Weglating m.i.v. datum opname NOAB

Mr. Astrid GOEMAN Mr. Jan Van Gysegem Weglating m.i.v. datum opname balie West

Mr. Cynthia VANDEVYVRE Mr. Joost Van Damme Weglating m.i.v. datum opname balie Dendermonde

Gaëlle LAURIER Mr. Marnix Moerman Weglating m.i.v. 23.06.2020 zijnde datum aanvang initiële onderbreking 

 

TABLEAU 
OPNAME TABLEAU (NA STAGE)
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Sofie VAN HEESVELDE Mr. Alain Hinderyckx Opname m.i.v. 04.09.2021

Mr. Astrid AERTS Mr. Tom Messiaen Opname m.i.v. 04.09.2021

Mr. Vera BACHALOV Mr. Sabine Van Overbeke Opname m.i.v. 04.09.2021

Mr. Louise DE PAUW Mr. Stijn Vastmans Opname m.i.v. 04.09.2021

Mr. Eva VANDENHENDE Mr. Tom Messiaen Opname m.i.v. 04.09.2021

Mr. Camille VERPLAETSE Mr. Bart Vanschoebeke Opname m.i.v. 04.09.2021

Mr. Sofie DE POURCQ Mr. Karen Ongena Opname m.i.v. 04.09.2021

VERGADERING Raad van de Orde
Bewegingen 
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Bewegingen 
OPNAME TABLEAU (KOMENDE VAN EEN ANDERE BALIE)
NAAM  BESLISSING RAAD

Mr. Alexia HOSTE (komt van balie West) Opname m.i.v. 01.09.2021

WEGLATING TABLEAU
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Nele VROMAN Weglating m.i.v. 22.08.2021

Mr. Pauline VERBIEST Weglating m.i.v. 30.09.2021

Mr. Milan HEYMANS Weglating m.i.v. 30.09.2021 om 24u

Mr. Lisa VERHOFSTADT Weglating m.i.v. 11.09.2021

Mr. Geraard AUDOORE Weglating m.i.v. 31.08.2021

Mr. Veronique DE COSTER Weglating m.i.v. 22.08.2021 om 24u

Mr. Charlotte VANBEYLEN Weglating m.i.v. 16.09.2021

Mr. Philippe THION Weglating m.i.v. 15.09.2021

Mr. Stephanie MADOU Weglating m.i.v. 19.08.2021

TWEEDE KANTOOR
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Patrick WAETERINCKX Toelating tot houden tweede kantoor m.i.v. 02.09.2021

Mr. Maarten VERHAGHE Toelating tot houden tweede kantoor m.i.v. 02.09.2021

STAGEMEESTERS 
OPNAME LIJST STAGEMEESTERS
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Wim Vandenberghe Opname m.i.v. 10.09.2021

LIJST VAN DE STAGIAIRS 
OPNAME 
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Kim POELMAN Mr. Wim Vandenberghe Opname m.i.v. 10.09.2021

10.09.2021

21.09.2021
STAGEMEESTERS 
OPNAME LIJST STAGEMEESTERS
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Geert VAN DRIESSCHE Opname m.i.v. 21.09.2021

Mr. Han VERVENNE Opname m.i.v. 21.09.2021

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

Mr. Emma VAN dEN EYNDE (komt van balie Leuven) Mr. Magali Feys Opname m.i.v. 21.09.2021

Simon ALAYU TEFFERA Simon (komt van balie provincie A’pen) Mr. Toon Deschepper Opname m.i.v. 01.10.2021

OPNAME LIJST
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Somaya AFIFI Mr. Jan De Meyer Opname m.i.v. 01.10.2021

Sarah BYTTEBIER Mr. Koen Lips Opname m.i.v. 01.10.2021

Eline CASIER Mr. Mieke Moorthamer Opname m.i.v. 01.10.2021

Annelien COBBAUT Mr. Nina Van Eeckhaut Opname m.i.v. 01.10.2021

Astrid COOPMAN Mr. Willem Dobbelaere Opname m.i.v. 01.10.2021

Lauren DE MAERTELAERE Mr. Laurent Bracke Opname m.i.v. 01.10.2021

Iris DEPOORTER Mr. Sven Boullart Opname m.i.v. 01.10.2021

Arif KESKIN Mr. Pieter Souffriau Opname m.i.v. 21.09.2021

Jens LAMBERT Mr. Gerd Leyns Opname m.i.v. 01.10.2021 

Antonin LAMBRECHT Mr. Veronique Pede Opname m.i.v. 01.10.2021

Manou LEPOUTRE Mr.  Tineke Verstraete Opname m.i.v. 01.10.2021



12.10.2021

OPNAME LIJST
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD 

Margaux MOUTON Mr. Pieter Van Mulders Opname m.i.v. 01.10.2021

Feun SINGIN Mr. Jan De Meyer Opname m.i.v. 01.10.2021

Sarah STEVENS Mr. Sara Lefebvre Opname m.i.v. 01.10.2021

Beau VANDERSTRAETEN Mr. Steven De Grave Opname m.i.v. 01.10.2021

ONDERBREKING STAGE 
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Marije VERBAAN Mr. Magali Feys Onderbreking wordt toegestaan m.i.v. 21.09.2021

TABLEAU 
OPNAME TABLEAU (NA STAGE)
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Karlien VERNIEUWE Mr. Karolien Beké Opname  m.i.v. 01.10.2021

Mr. Amber DE DECKER Mr. Inge Geers Opname  m.i.v. 01.10.2021

Mr. Jasmien JACQUES Mr. Stijn De Meulenaer Opname  m.i.v. 21.09.2021

Mr. Charlotte KERCKHOFS Mr. Joris Van Cauter Opname  m.i.v. 04.09.2021

Mr. Alexandra VERBEKE Mr. Nathalie Brys Opname  m.i.v. 21.09.2021

Mr. Marion AERTS Mr. Karel Van Hoorebeke Opname  m.i.v. 01.10.2021

Mr. Jens GOEMAN Mr. Tim Laureys Opname  m.i.v. 01.10.2021

Mr. Elisabeth VAN DE MAELE Mr. Nina Van Eeckhaut Opname  m.i.v. 01.10.2021

Mr. Eva ALBERS Mr. Frank Scheerlinck Opname m.i.v. 01.10.2021

Mr. Joke DE PAEPE Mr.  Olivier De Paepe Opname  m.i.v. 01.10.2021

Mr. Hannah LAUREYNS Mr. Kristiaan Vandenbussche Opname  m.i.v. 01.10.2021

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

Mr. Catherine GYSELS (komt van NOAB) Opname m.i.v. 01.09.2021

WEGLATING TABLEAU 
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Rebecca COENE Weglating m.i.v. 01.10.2021

Mr. Jana VLASSENBROEK Weglating m.i.v. 28.09.2021

Mr. Lore LUST Weglating m.i.v. 30.09.2021

Mr. Nele DROESBEKE Weglating m.i.v. 18.09.2021

Mr. Sofie DE RYCKE Weglating m.i.v. 01.10.2021

Mr. Inge TUYTTENS Weglating m.i.v. 30.09.2021

Mr. Marion AERTS Weglating m.i.v. 01.10.2021

Mr. Eva ALBERS Weglating m.i.v. 01.10.2021

Mr. Gaël VANDERSTEENE Weglating m.i.v. 24.09.2021

STAGEMEESTERS 
OPNAME LIJST STAGEMEESTERS
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Brecht HEIRMAN Opname m.i.v. 12.10.2021

Mr. Angela NOWOSAD Opname m.i.v. 12.10.2021

WIJZIGING STAGEMEESTER
NAAM STAGEMEESTER     BESLISSING RAAD

Mr. Romy SCHREURS Gaat van Mr. Jan Fiers naar Mr. Stanislas Ossieur Akte wijziging m.i.v. 12.10.2021

LIJST VAN DE STAGIAIRS 
OPNAME LIJST
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD 

Özge GUNEC Mr. Geert Van Driessche Opname m.i.v. 12.10.2021

Irem AKMESE Mr. Ellen De Raedt Opname m.i.v. 12.10.2021

Britt BUYLE Mr. Tine Bricout Opname m.i.v. 12.10.2021

Bewegingen 
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Bewegingen 
OPNAME LIJST
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Selena DE HAES Mr. Filip Heymans Opname m.i.v. 12.10.2021

Paulien DE PAUW Mr. David Vrijmoed Opname m.i.v. 12.10.2021

Athina DROESBEKE Mr. Christian Cauwe Opname m.i.v. 12.10.2021

Bas SCHUERMANS Mr. Geert Van Driessche Opname m.i.v. 12.10.2021

Frédérique-Alexandre VAN dER LINDEN Mr. Stijn Van Lancker Opname m.i.v. 12.10.2021

Nathalie VAN DIEST Mr. Angela Nowosad Opname m.i.v. 12.10.2021

Jolien VAN LANCKER Mr. David Vrijmoed Opname m.i.v. 12.10.2021

Silke VAN MAELE Mr. Bertrand Vrijens Opname m.i.v. 12.10.2021

Dakotha VAN NUFFEL Mr. Luc Stolle Opname m.i.v. 12.10.2021

Marie-Emanuelle TURCQ Mr. Joost Vandamme Opname m.i.v. 12.10.2021

Amaury VAN BELLE Mr. Marc De Boel Opname m.i.v. 12.10.2021

Wout CLEVIS Mr. Brecht Lambrecht Opname m.i.v. 12.10.2021

Nikita COLPAERT Mr. Pieter Goetghebuer Opname m.i.v. 12.10.2021

WEGLATING LIJST
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD 

Mr. Johanna LAMBERECHTS Mr. Geert Defreyne Weglating m.i.v. opname balie Provincie A’pen  
Mr. Dominique DOSSCHE Mr. Els De Groote Weglating m.i.v. 08.10.2021

ONDERBREKING STAGE
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD 

Mr. Emma VERHASSELT Mr. Pieter Van Assche Toelating tot onderbreking voor max. 1 jaar m.i.v. 01.10.2021

TABLEAU 
OPNAME TABLEAU (NA STAGE)  
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Pauline DEVOS Mr. Daphné Fevery opname m.i.v. 09.10.2021

Mr. Anne-Sophie CLAUS Mr. Paul Aerts opname m.i.v. 12.10.2021

Mr. Sinan KARSIKAYA Mr. Stanislas Ossieur opname m.i.v. 11.10.2021

Mr. Sophie VANNESTE Mr. Serge Defrenne opname m.i.v. 03.10.2021

Mr. Jef MICHIELSEN Mr. Willy Van Eeckhoutte opname m.i.v. 12.10.2021

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

Mr. Marieke VAN CAUTER (komt van balie West) Opname m.i.v. 01.10.2021

WEGLATING TABLEAU
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD 

Mr. Katia DE ROECK weglating m.i.v. 30.09.2021 om 24u

Mr. Paul VERVAET weglating m.i.v. 31.12.2021 om 24u

Mr. Dirk NEELS weglating m.i.v. 30.09.2021 om 24u

VERZOEK TOT HOUDEN TWEEDE KANTOOR
NAAM  BESLISSING RAAD 

Mr. Angela NOWOSAD (hoofdkantoor NOAB) Toelating m.i.v. 12.10.2021

Mr. Bart RAES  Toelating m.i.v. 12.10.2021

VERZOEK TOT OPNAME LIJST ERE-ADVOCATEN
NAAM BESLISSING RAAD 

Mr. Katia DE ROECK opname m.i.v. 01.10.2021

Mr. Dirk NEELS opname m.i.v. 01.10.2021

Geboortes Louise, dochtertje van Sara Van Boxstael
Edith, dochtertje van Helena Noecquaert



18

Reeds enkele jaren krijgen de gedetineer-

den in Oudenaarde die de selectie halen 

de mogelijkheid op de dag van de Ronde 

van Vlaanderen in de gevangenis hun 

eigen - ingekorte- Ronde te rijden, een 

initiatief dat veel bijval kent en gevange-

nen een sportief doel geeft om naartoe 

te werken gedurende een trainingscyclus 

van 6 maanden.

The Breakaway werd na het succes van het 

Ronde van Vlaanderen-experiment in het 

leven geroepen en bestaat uit een virtuele 

race tussen aan de ene kant zes gedeti-

neerden in de gevangenis te Oudenaarde 

en aan de andere kant een Team Justitie 

bestaande uit Vincent Van Quikenborne, 

Minister van Justitie, Stijn Spileers en 

Gunther Hoffman, penitentiair beambten 

in respectievelijk Oudenaarde en Beveren, 

Eveline Vandamme, assesor strafuit-

voeringsrechtbank Gent, Ignace Devos, 

substituut-procureur des Konings te Gent 

en mezelf als vertegenwoordiger van de 

advocatuur. Er werd gereden via het wie-

lerplatform Zwift en het parcours betrof 

een tocht door het centrum van Parijs 

met sprint op de iconische Champs-Ely-

sées. Commentaar op de beelden van 

elke deelnemer, via zoom doorgestreamd, 

werd geleverd door Renaat Schotte, wie-

lerjournalist bij de VRT.

Opvallend was de enorme gedrevenheid 

bij de gedetineerden van bij aanvang 

van het project. Om privacyredenen 

werden ze ‘John Doe’ genoemd tijdens 

de openbaar te volgen race, maar ano-

niem meefietsen was allerminst aan hen 

besteed. Zoals aangekondigd door de 

Directie te Oudenaarde verschenen ze af-

getraind en met de nodige gezonde vecht-

lust aan de start in het virtuele Parijs. 

Van bij de start werd dan ook door twee 

van hen vol de aanvalskaart getrokken, 

en was Team Justitie verplicht alle zeilen 

bij te zetten. Uiteraard hadden de leden 

van Team Justitie ook goed het parcours 

verkend in de aanloop naar de wedstrijd, 

en werden we niet verrast door de snelle 

start vanuit Oudenaarde.  Na tien minu-

ten wedstrijd bleek dat het deelnemers-

veld uit elkaar zou spatten, dat er van een 

gezapige avondwandeling geen sprake 

zou zijn - zo betaamt het ook- en dat er 

af en toe tussen het kader zou moeten 

The Breakaway
wielerwedstrijd met een hart.

Op 14 september jongstleden werd de eerste virtuele wielerwedstrijd 

uitgaande van FOD Justitie gereden. Het project werd “The Breakaway” gedoopt 

en ging niet toevallig uit van de directie van de gevangenis te Oudenaarde, 

in samenwerking met vzw De Rode Antraciet, Cellmade, Decathlon en Zwift. 
| door Thomas Gillis 
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gehangen worden door de deelnemers. 

Gunther Hoffman, cipier in Beveren, rijdt 

nog wedstrijden in de vrije tijd, zowel 

buiten als op Zwift, en koos met mij het 

hazenpad na een goede vijf kilometer 

koers. Van achteruit werd echter niet 

opgegeven en probeerde men toch terug 

te komen, maar bij het stuk bergop en 

de tussensprints liepen we steeds uit. We 

zagen ze niet meer terug, waardoor Team 

Justitie het gros van de punten sprokkelde 

en aan het einde van de rit als team de 

winnaar was. Team Breakaway- de gede-

tineerden- reed echter zonder verpinken 

voluit door en maakte er een bijzonder 

mooie wedstrijd was. Eenmaal de finish-

lijn overschreden was er enkel maar tevre-

denheid bij zowel de gevangenisdirectie 

als alle deelnemers in beide kampen. Het 

feit dat sommige van de gedetineerden de 

Minister klopten, smaakte trouwens toch 

wel zoet bij hen.

Persoonlijk juich ik het initiatief toe om 

meerdere redenen. Vooreerst heb ik veel 

respect voor het out of the box denken 

van de gevangenisdirectie te Oudenaarde. 

Justitie kreunt in alle geledingen onder 

een gebrek aan middelen, gevangenissen 

zijn daar mede de dupe van. Niet aan 

de klaagmuur staan maar integendeel 

initiatieven ontwikkelen die soms in het 

begin onbegonnen werk lijken vereist 

moed en vastberadenheid. Daarnaast 

ben ik ervan overtuigd geraakt door de 

jaren heen dat recidivebeperking echt 

samengaat met mensen geloof te geven in 

de eigen mogelijkheden en het begin van 

eigenwaarde te geven. Veroordeelden die 

niet geloven écht uit een bepaalde nega-

tieve criminogene omgeving te kunnen 

ontsnappen, zullen veel sneller weer in 

aanraking komen met de rechtbank dan 

diegene die licht zien aan het einde van 

de tunnel en geloven dat er voor hen toch 

een waardevolle plaats is weggelegd  in de 

maatschappij indien men er de schouders 

ten volle onder zet. Ten slotte juich ik 

initiatieven als deze ook nog toe omdat 

verschillende actoren van Justitie samen 

een bepaald doel stellen, en daarbij de 

hand reiken naar mensen die maar weinig 

reikende handen worden toegestoken, 

door de fouten gemaakt in het verleden.

Dat ik uiteindelijk mijn meerdere moest 

erkennen in mijn medevluchter en 

strandde op 35 seconden, was dan wel 

een persoonlijke bron van ergernis maar 

in het licht van de vele mooie momenten 

die alle deelnemers-atleten beleefden in 

de opbouw naar het evenement, tijdens 

de wedstrijd en nadien bij het nakaarten, 

is de relevantie daarvan volstrekt te ver-

waarlozen. 

De Minister van Justitie verwoordde het 

als volgt: “Sport helpt om een sociaal 

netwerk uit te bouwen, een positieve uit-

laatklep te hebben voor je energie en een 

gezonde levensstijl aan te leren. Binnen 

de gevangenismuren zijn de mogelijkhe-

den dan wel beperkter, maar toch willen 

we hier veel meer op inzetten.” Het zijn 

mooie woorden.

Als er nu ook nog werk wordt gemaakt 

van een budgettaire revolutie binnen 

Justitie ben ik zelfs bereid de Minister 

bij een volgende editie op te wachten en 

op sleeptouw te nemen wanneer hij het 

moeilijk krijgt in het peloton.

Er werd trouwens aangekondigd dat er 

wordt gebrainstormd over de uitbreiding 

van het initiatief naar meerdere gevange-

nissen volgend jaar, en er werd mij ge-

vraagd of er nog koersfanaten zijn aan de 

Balie. Ik heb naar waarheid geantwoord 

dat de Balie van Gent bij uitstek de plaats 

is om koerstalent te ontdekken. Niet li-

mitatief denk ik aan volgende confraters 

die wielerbloed door de aderen stromen 

hebben: Bart Verhoeven, Kenneth Gijsel, 

Pieter Huyghe, Peter Vermeiren, Dirk 

Verleyen, Reinhard Van Hecke, Karel Pae-

linck, Laura Otte, Eline Delasorte, Sarah 

Comer en Geraldine Quireyns.  

Greg Lemond zei ooit: “Als wielrennen 

mij iets geleerd heeft, is het dat als je iets 

bereikt zonder moeite het dat niet waard 

is.” Wielrennen als levensles, de zes fietsers 

in de gevangenis te Oudenaarde kunnen 

er maar wel bij varen.



20

S&T:  Wanneer en waarom heeft U  
beslist om de balie te verlaten?
Eerlijk gezegd is het mij ongevraagd ‘over-

komen’. Ik ben letterlijk gecrasht. Ik was 

op kantoor doende met mijn dossiers, 

toen ik mij plots onwel voelde, hart-

kloppingen en ademhalingsproblemen 

kreeg. Mijn man heeft mij toen naar de 

spoed gebracht en de diagnose die daarop 

volgde was klaar en duidelijk: een ingrij-

pende burn-out. Ik had teveel van mezelf 

gevraagd in de voorafgaande jaren en om 

er min of meer terug bovenop te komen 

heb ik een lange weg moeten afleggen 

met hulp van derden. Uiteindelijk heb ik 

mijn job als advocaat nooit meer opnieuw 

opgenomen en ben ik officieel weggelaten 

van de tableau sedert juli 2019.

oordeel  in handen van de rechter te leg-

gen, een oordeel waar meestal minstens 

één van de partijen niet gelukkig mee 

was en dikwijls zelfs geen van de partijen. 

Ik ging tot het uiterste om partijen tot 

een regeling te bewegen waarin beiden 

zich konden vinden. Deze aanpak was 

behoorlijk intensief: het vergt creativiteit, 

engelengeduld, openheid van geest en 

een diepgaand wederzijds vertrouwen. 

Tonnen energie slokte dit op, maar deze 

werkwijze sloot het meest aan bij wie ik 

ben. Als het lukte, was dit vrijwel steeds 

een zegen voor de beide partijen: zij had-

den zelf een oplossing gegeven aan hun 

problemen en meestal gaf dit een stevige 

basis om ook op langere termijn met 

elkaar verder te kunnen omgaan voor de 

zaken waarin ze nog verbonden waren, in 

95% van de gevallen de kinderen. Het was 

mijn diepste overtuiging dat kinderen het 

meest gebaat waren met ouders die niet 

met getrokken mensen tegen over elkaar 

stonden. 

Tot op de dag van vandaag ben ik nog 

steeds doordrongen van de vele inzichten 

die de bemiddelingsopleiding mij heeft 

verschaft en ik geef deze ook graag door 

aan anderen. Zo ben ik trouwens een 

tijdje praktijklector inzake bemiddeling 

geweest in de post universitaire opleiding. 

Wat niet kan ontbreken in deze introduc-

tie is mijn jarenlange verbondenheid met 

de balierevue. Zingen en dansen is mijn 

tweede natuur. Het was een ongelooflijk 

genoegen om mij samen met de vele 

dierbare confraters uit te leven tijdens de 

repetities en voorstellingen. Daar zijn fan-

tastisch mooie vriendschappen gesmeed. 

Ik blijf de deelname aan de balierevues 

beschouwen als één van de hoogtepunten 

in mijn leven.

Gesprek met voormalig confrater Karen 

BUYSE die de balie door omstandigheden 

vaarwel zegde om vervolgens een nieuwe 

boeiende weg in te slaan of hoe het leven 

soms de weg wijst! 

S&T:  Kan U zich bij wijze van introduc-
tie eens voorstellen aan onze lezers?
Ik ben een prille vijftiger, moeder van 

Scott (18 jaar) en Lizz (13 jaar) en plus-

mama van Hannelore (28 jaar). Velen 

onder jullie kennen ongetwijfeld mijn 

man, Bart Vanlee, advocaat aan de Gentse 

balie. Wij wonen al meer dan 25 jaar aan 

de voet van de Zwalmstreek, nabij het 

kleine dorpje Dikkele.

Ik studeerde in 1992 af aan de Gentse 

universiteit als licentiaat in de rechten en 

startte in september van hetzelfde jaar 

mijn stage op het kantoor van wijlen Mtr. 

Fernande Fazzi.

Het personen- en familierecht vormde 

een belangrijke tak binnen dit kantoor en 

gaandeweg heb ik mij daar op toegelegd 

en in verdiept, tot ik uiteindelijk niets 

anders meer deed. Ik ben aan dit kantoor 

verbonden gebleven tot aan mijn stopzet-

ting en ik zal mijn patron altijd erkente-

lijk blijven voor de meer dan bijzondere 

wijze waarop ze mij mee heeft gevormd.

Gedurende mijn carrière aan de balie heb 

ik een belangrijke evolutie doorgemaakt 

in de manier waarop ik conflicten bena-

derde en naar oplossingen zocht. Vooral 

het volgen  van de opleiding bemiddelaar 

in familiezaken in 1999 heeft een enorme 

impact gehad op mij, zowel op professi-

oneel als persoonlijk vlak. Op den duur 

lukte het mij niet meer om strijdproce-

dures te voeren waarbij elke partij zich 

koppig in zijn stelling begroef en zijn 

gelijk wou halen, om dan uiteindelijk het 

Voor diegenen onder U die het nog niet weten of misschien niet willen weten, 

er is gelukkig nog een leven naast of na de balie! 

Interview met
Karen BUYSE

Het roer om
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S&T:  Zou U ooit een terugkeer overwe-
gen naar de advocatuur of was het een 
definitief afscheid?
Ik hou niet zo van woorden als ‘definitief ’ 

en ‘afscheid’, maar als ik eerlijk ben met 

mezelf en voel wat goed is voor me dan 

denk ik dat de kans eerder klein is dat ik 

de job van advocaat nog zou opnemen. 

Eén van de zaken waar ik de voorbije 

jaren het hardst heb moeten aan werken 

is het leren bewaken van mijn grenzen.

Het blijft een dagelijkse oefening om het 

spanningsveld tussen mijn vurig en on-

dernemend temperament te verzoenen 

met mijn fysieke grenzen.

Waar een depressie een stemmingsziekte 

is, gaat het bij burn-out over een ener-

giekwestie en waar ik vroeger de alarm-

signalen van mijn lichaam negeerde, 

reageer ik nu alerter en bewuster op wat 

mijn lichaam me aangeeft. Ik merk ook 

geregeld dat de valkuilen om de hoek 

loeren.

De noden van de job als advocaat zijn 

naar mijn aanvoelen moeilijk verzoenbaar 

met de zelfzorg die ik mij zelf en mijn 

gezin verschuldigd ben. 

Het gebeurt dat Bart een probleem uit 

een dossier met me deelt en dan kan ik zo 

terug meegezogen worden en geënthou-

siasmeerd zijn in het zoeken naar een 

oplossing of een aanpak en dan voel ik 

dat er altijd een belangrijk stukje advocaat 

in mij zal blijven zitten en ik er mij altijd 

mee verbonden zal blijven voelen.

Strop & Toga dankt U van ganser harte 
voor Uw openheid en wenst U nog zeer 
veel succes in Uw verdere carrière en bij 
de verdere uitbouw van het yogacen-
trum. 

Wij noteren dat onze lezers steeds welkom 

zijn voor een vrijblijvend en gratis kennis-

makingsmoment met yoga op het volgende 

adres: 

Yogacentrum Gent vzw
Muinkkaai 57
9000 Gent
www.yogacentrum.gent 

S&T:  Welke zijn de grote verschillen tus-
sen uw vroegere job als advocaat en uw 
huidige job en zijn er zaken die U vanuit 
uw vroegere job kunt gebruiken voor uw 
huidige job
Het grote verschil met mijn vroegere job 

als advocaat ligt voor de hand: ik zie mij 

niet meer dagelijks geconfronteerd met 

een constante instroom aan conflictueuze 

situaties.  Als je het yogacentrum binnen-

stapt wordt je als vanzelf rustig, wat toch 

iets anders ligt als je ’s  morgens het advo-

catenkantoor binnenstapt en een lading 

telefoons en mails over jou krijgt. Maar 

vergis je niet: het leiden van een yogacen-

trum is geen easy zen-aangelegenheid. Je 

moet erover waken dat de belangen van 

het centrum, haar bestuur, haar lesgevers, 

haar vrijwilligers en de leden verzoend 

blijven en dat is soms een moeilijke 

evenwichtsoefening. Tijdens de corona 

periode bijvoorbeeld kwam er behoorlijk 

wat inventiviteit, creativiteit en strategie 

aan te pas om die periode te kunnen door 

spartelen, iedereen tevreden en aan boord 

te houden én als vzw  te kunnen overle-

ven. Uiteraard komen veel zaken uit mijn 

job als advocaat/advocaat-bemiddelaar 

goed van pas: problemen detecteren en 

aflijnen, bemiddelen, onderhandelen, 

overzicht houden, organiseren en vooral: 

omgaan met mensen, naar hen luisteren 

en ze betrekken in een gemeenschappelijk 

verhaal. Dat is een belangrijk onderdeel 

van de job als advocaat: omgaan met 

cliënt, tegenstrever en rechtbank en ze 

allen trachten te betrekken  in het verhaal 

dat je te vertellen hebt. In alles wat ik doe 

tracht ik het beste van mezelf te geven en 

die drang naar perfectionisme heeft er 

grotendeels voor gezorgd dat ik er onder-

door ben gegaan.  

S&T:  Wat is uw huidige job en waaruit 
bestaat die concreet? Hoe bent U uitge-
komen bij uw huidige job
Momenteel werk ik half time als co-

ordinator van het Yogacentrum Gent 

(gesitueerd aan de Muinkkaai – www.

yogacentrum.gent). Nog vóór ik werd 

geconfronteerd met mijn ‘uitval’ volgde 

ik al yoga in dit centrum, dat toen nog 

werd geleid door de heer Eric Gomes. Hij 

richtte dit 50 jaar geleden op als eerste 

yogacentrum in België. Toen ik nog aan 

het herstellen was van mijn burn-out, 

stond mijnheer Gomes op het punt om 

het centrum stop te zetten. Twee andere 

lesgevers én de circa 300 leden zagen dat 

echter niet zitten en zo werd het plan op-

gevat om een nieuwe VZW op te richten. 

Gaandeweg werd ik op een zeer organi-

sche manier betrokken bij het vorm geven 

van het nieuw opgerichte centrum. Dit  

heeft ertoe geleid dat ik op vandaag de 

dagelijkse leiding van het centrum op mij 

neem. Het voelt fijn om mij in te zetten 

voor deze vereniging: zeer toegankelijk, 

niet esoterisch, er heerst een discrete rust 

en is wars van commerciële hypes. Het is 

een sober centrum waar de mens centraal 

staat, ontdaan van al zijn franjes.

Interview
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| door Johan Cansse

Stijn Vanthyghem
DE LIEFDE PRIMEERT
Ik wist niets van Stijn Vantyghem en vermoed dat dit ook 

voor de grote meerderheid van de Gentse balie zo was toen 

hij voor het eerst op woensdag 8 januari 2020 letterlijk en 

figuurlijk zijn zetel als Politierechter besteeg. Op intuïtie 

en eerste indruk dacht ik: een ondanks zijn jonge leeftijd 

ernstige, voorname, ietwat koele man, beheerst, zelfbewust, 

beschermd en onbeschadigd opgegroeid in de door clichés 

vaak als “de hard werkende West-Vlaming” omschreven be-

tere middens en met veel aandacht voor de elders en bij veel 

anderen inmiddels helaas teloor gegane traditionele waardes 

als beleefdheid en respect. Iemand met veel plichtsbesef 

die ook details belangrijk vindt die bovendien niet aan zijn 

aandacht zouden ontsnappen… traditioneel “streng maar 

rechtvaardig” met weinig ruimte voor emoties … En nood-

zakelijkerwijze voor dié plek aan dié leeftijd al voorgedragen 

zijnde door de Hoge Raad voor Justitie, zou hij ook wel slim 

zijn… Dat dacht ik dus allemaal op het eerste gezicht, als 

eerste indruk. En dat hij open stond voor communicatie wist 

ik omdat Google mij had geleerd dat hij voor DE TIJD reeds 

een interview had gegeven over de strafrechtelijke aanpak 

van coronamisdrijven én hij ook al had meegewerkt aan een 

Podcast over en door het Openbaar Ministerie. In hoeverre 

de vlag àl die op louter eerste aanvoelen gebaseerde  lading 

zou dekken, wilde ik met een lang gesprek zelf een beetje 

onderzoeken. Een stoïcijns ingericht kantoor lag alvast in de 

lijn van mijn verwachtingen, maar de titel van dit interview 

geeft al aan dat die “weinig ruimte voor emoties” misschien 

toch niet echt de nagel op de kop was …

politierechter
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Reeds in mijn eerste jaar rechten aan de 

UGENT leerde ik mijn vriendin kennen 

met wie ik op vandaag ook nog altijd 

samen ben en van in het begin waren 

onze respectieve keuzes redelijk duidelijk: 

zij wilde graag notaris en ik dus advocaat 

worden en zo geschiedde… Ik was zeer 

gemotiveerd en aan de unief was ik ook 

een redelijk voorbeeldig student: op voor-

hand bij het begin van het academiejaar 

bracht ik aan de hand van de boeken en 

cursussen  de omvang van de leerstof in 

kaart om dan het aantal bladzijden te 

tellen en te delen door het aantal weken 

tot aan de blok, zodat ik van bij de start  

wist hoeveel bladzijden ik iedere week 

ongeveer diende te studeren. Een wer-

kethiek die ik, zoals gezegd, van thuis uit 

had meegekregen waardoor ik me, zonder 

doel op zich te zijn, altijd met mooie 

graden wist te onderscheiden.

Na het afstuderen kwam ik in 2005 als 

stagiair bij het advocatenkantoor DE 

BOCK & BALUWE in De Pinte terecht, 

een kantoor dat onder meer gespecia-

liseerd is in ondernemings- en bancair 

recht, waarbij ik als advocaat-stagiair 

onder de vleugels van Koen DE BOCK 

terecht kwam en voornamelijk dossiers 

inzake distributierecht behandelde.  Het 

kantoor zocht toen een medewerker om 

op lange termijn mee samen te werken 

en bood – zeker in vergelijking met wat 

toen gangbare tarieven waren - destijds 

een mooie vergoeding aan omdat ze ook 

geloven in een lange termijn samenwer-

king. Ik verdiepte me in de materie van 

de handelsagentuur en gaf trouwens na 

een aantal jaar samen met Mtr. Koen DE 

BOCK ook seminaries over deze materie, 

onder andere bij M&D en KLUWER. Het 

kantoor kwam ook de belofte na dat ik 

er ook na de stage zou kunnen blijven en 

ik was op weg om er vennoot te worden, 

toen in de luwte het idee rijpte om mis-

schien toch op een dag over te stappen 

naar de magistratuur… Hoewel ik bijna 

10 jaar advocaat ben geweest, bleef na-

tuurlijk de vaststelling dat je als advocaat 

weliswaar de eerste rechter bent, maar 

zodra er toch een kleine mogelijkheid 

is, je uiteraard op zoek gaat naar de ar-

gumenten die de cliënt vooruit kunnen 

helpen. Ik had op de duur bij manier van 

spreken twee lades met rechtspraak in de 

ene of de andere zin waaruit ik kon kiezen 

al naargelang aan welke kant ik stond, 

terwijl ik daar als jurist over nadacht en 

tot de conclusie kwam dat ik eigenlijk 

liever een éigen waarheid wilde aanne-

men waartoe de magistratuur mij beter 

geschikt leek. Ik keek als advocaat altijd 

al op naar “dé rechtbank” , bijvoorbeeld 

de ondernemingsrechtbank te Brussel 

waar ik vaak kwam en was geïntrigeerd 

hoe die rechters over het geschil dan een 

vonnis moesten schrijven. Ik was daarbij 

ook degene die zo’n vonnis van begin 

tot einde ging uitpluizen, dus niet alleen 

even het beschikkend gedeelte las en 

van alle uitspraken legde ik dan mappen 

aan die je dan terug kon gebruiken voor 

andere dossiers waarin een gelijkaardige 

situatie zich voordeed. Ja, ik was daar zeer 

plichtsbewust mee bezig en heb dat altijd 

graag gedaan, maar er lonkten andere 

ambities en, zoals gezegd,  groeide de idee 

om deel te nemen aan het examen be-

roepsbekwaamheid voor de magistratuur:  

ik herinner me dat ik begin 2014 nog 

tot de allerlaatste dag heb gewacht om 

mijn deelnamebrief op de post te gaan 

doen en ik zie me nog altijd naar de post 

vertrekken vanop kantoor met toch zeer 

gemengde gevoelens.

En dan was er het schriftelijk examen op 

een zaterdag waar ik weinig voorbereid en 

zonder veel verwachtingen heen ging, eer-

der in de zin van: “Ik zal eens zien wat het 

zal geven en waarop ik mij een volgende 

keer zal kunnen voorbereiden”. Ik koos de 

optie ‘burgerlijk recht’, hetgeen – hoewel 

niet volledig – het meest aansloot bij mijn 

ervaring als advocaat in het onderne-

mingsrecht.

Nadat ik geslaagd bleek, heb ik in de eer-

ste plaats meteen open kaart gespeeld op 

kantoor:  hoewel ik nog niet wist wat het 

mondeling examen zou geven, zou ik het 

niet eerlijk hebben gevonden om zon-

der iets te zeggen de kat uit de boom te 

kijken. Ik heb meteen gezegd dat de ad-

vocatuur voor mij een einde verhaal zou 

betekenen, niet goed wetende wanneer 

dat einde er effectief zou komen. 

Mooie graden en zeer gemengde  
gevoelens

Ik weet van thuis uit wat werken is: 

mijn ouders zijn actief in de wereld van 

het textiel en hebben een groot markt-

kraam waar wij als kinderen ook vaak 

meehielpen. Voor mijn ouders was het 

belangrijk dat wij een diploma haalden, 

zodat we later alle opties hadden. Van-

uit die idee heb ik mij steeds ingezet, 

waarbij ik plichtbewust mijn humanoria 

heb gevolgd. Ik volgde les op het klein 

seminarie te Roeselare, hetgeen toch een 

mooie reputatie had en niet meteen de 

gemakkelijkste school was. Ik was leer-

gierig en deed ook moeite om mee te zijn 

met de materie. Het was ook eerder een 

idee van mij comfortabel voelen, want ik 

kan moeilijk verdragen dat ik iets niet zou 

begrijpen. Voor mij was het maar evident 

om goed te slagen op de toetsen of de 

examens, want hoe kon je anders weten 

dat je je de materie eigen had gemaakt. 

In dat middelbaar onderwijs volgde ik 

de richting Latijn-Wiskunde en kon bij 

het afstuderen in juni 2000 eigenlijk alle 

richtingen aan: geneeskunde of toege-

paste economische wetenschappen, maar 

rechten was van meet af aan een bewuste 

keuze die ik wel vooraf even had bespro-

ken met Bieke RAMMAN, die een nicht 

van me is. Ze is nu raadsheer maar was 

toen zelf net gestart met de gerechtelijke 

stage en vertelde gepassioneerd over de 

opleiding rechten. Een bewuste keuze dus, 

geen zogenaamde “afvalbeslissing” al was 

het niet van meet af aan mijn bedoeling 

om bij de magistratuur terecht te komen: 

advocaat, dát wilde ik graag zijn! 



warm loopt voor deze materie, vond ik 

in de technische kant meteen mijn draai. 

Siegfried STALLAERT en Patrick HEN-

NINCK werkten er toen als twee gewaar-

deerde collega’s en zeker door gesprekken 

met Siegfried had ik “het beestje van het 

verkeer” en de passie voor die materie 

snel te pakken gekregen. Ik ging in 2015 

zeker één of twee keer per week vorderen 

op de zittingen in Sint-Niklaas, maar 

ook te Aalst en Dendermonde kwam ik 

wel eens, evenals voor de Correctionele 

Rechtbank in Dendermonde zetelend in 

graad van hoger beroep, tot wanneer ik 

ergens in de vakantieperiode van hetzelf-

de jaar 2015 werd gecontacteerd door de 

procureur voor een gesprek: het bleek dat  

in Gent een team economisch financieel 

strafrecht zou worden gecentraliseerd 

(ECOFIN) uit de afdelingen, Gent, Den-

dermonde en Oudenaarde en vanuit mijn 

achtergrond in het economisch recht 

werd er ook aan mij gedacht. Op zich was 

dit ook een win-win, want Gent was beter 

bereikbaar en ook de technische kant van 

de materie ECOFIN sprak mij aan. Ik 

behield wel mijn liefde voor verkeer, door 

– natuurlijk in mindere mate – nog af en 

toe eens een zitting politierechtbank voor 

mijn rekening te nemen.

Niettegenstaande het openbaar ministerie 

voor mij een heel aangename werkom-

geving was met gepassioneerde collega’s, 

bleef natuurlijk de vaststelling dat de 

zitting bij de rechter het sluitstuk is en 

je als rechter nog meer je eigen accenten 

kan leggen en vanuit die overweging 

heb ik in 2018, toen ik nét 35 was ge-

worden (overigens de minimumleeftijd 

om politierechter te kunnen worden), 

gekandideerd voor een vacante plaats 

van Politierechter in Oost-Vlaanderen. Ik 

kwam er toen in concurrentie met Ann 

FLAVEAU die haar sporen op het politie-

parket al ruim had verdiend en die ergens 

logischerwijze vóór mij werd voorgedra-

gen. Ik zag haar voordracht dan eerder als 

een opportuniteit: op verkeer kwam er 

een plaats vrij waardoor mijn slaagkan-

sen bij de Hoge Raad er niet op zouden 

verslechteren. Zonder verborgen agenda 

heb ik mij dan intern kandidaat gesteld: 

‘ik ben kandidaat voor het team verkeer, 

maar mijn einddoel ligt bij de politie-

rechtbank’. Onder die voorwaarden kon 

ik intern transfereren, wat helaas ook een 

wijziging van mijn werkomgeving teweeg 

bracht. Het verkeersparket werd namelijk 

gecentraliseerd, deels te Dendermonde, 

In chronologie is het toen echter bijzon-

der snel gegaan: in tegenstelling tot voor 

het schriftelijk deel, heb ik voor het mon-

deling examen wél alles op alles gezet en 

mij dus wél zeer grondig voorbereid: het 

was toen net de periode van de potpourri 

wetten, de gerechtelijke hervorming, het 

parket en de rechtbanken die één werden 

gemaakt en dat had ik allemaal deftig 

bekeken want ik wilde wel voldoende 

indruk maken om daar te slagen, wat dus 

lukte, waarna ik had besloten de overstap 

zo snel mogelijk te realiseren en te kan-

dideren voor de eerste plaats die vacant 

kwam. Logischerwijze zou dat eigenlijk 

de ondernemingsrechtbank zijn geweest, 

maar dit was voor de beroepsbekwaam-

heid niet mogelijk omdat ik nog geen 10 

jaar balie-ervaring had. Een confrontatie 

bij de Hoge Raad waar men mij vroeg 

wat mijn meerwaarde zou zijn voor justi-

tie – waarbij ik aangaf een goede rechter 

inzake ondernemingsrecht te kunnen 

worden en waarop men repliceerde  dat 

rekening houdend met mijn jonge leeftijd 

er toch enige flexibiliteit zou kunnen wor-

den verwacht om ook inzake strafrecht 

bepaalde ambities te hebben – was voor 

mij de trigger om te postuleren voor het 

parket en bijgevolg uit mijn comfortzone 

te treden. In mei 2014 werd de eerst mo-

gelijke plaats gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad bij het parket Oost-Vlaande-

ren, waarvoor ik mij met succes kandidaat 

heb gesteld en vervolgens in januari 2015 

de eed aflegde als substituut.

Beestje van verkeer

Mijn eerste gesprek in afwachting van 

de benoeming binnen het parket had ik 

eind 2014 hier in Gent met Johan SAB-

BE en een dame die ik toen niet kende 

(Karine VAN HECKE) en die mij werd 

voorgesteld als afdelingsprocureur van 

Dendermonde waarna ik wist hoe laat 

het was. Ik woonde toen in Waregem, 

Sint-Eloois-Vijve, niet bepaald een grens-

gemeente van Dendermonde, maar ik was 

het ook als advocaat gewend om het land 

rond te rijden en dacht: “Bon, Dender-

monde, het is wat het is!”  en daar kwam 

ik in januari 2015 dan aan op het parket 

als zogenaamde “beroepsbekwame” met 

een verleden als advocaat waarin ik een 

strafdossier amper ooit van binnen had 

gezien… Ik liep er een soort ministage 

van 3 keer 2 weken, met de mij vooraf be-

kend gemaakte bedoeling naar “verkeer” 

te gaan. Niettegenstaande niet iedereen 

deels te Oudenaarde en had dus geen 

bureaus meer in Gent. Zo kwam ik vanaf 

1 januari 2019 terecht op het politieparket 

te Oudenaarde, wat even wennen was 

nu het politieparket apart gelokaliseerd 

was aan de Westerring, eigenlijk letterlijk 

afgesneden van alles en iedereen. Ik had 

– behoudens een uitgebreid team van 

administratie – slechts 1 collega ter plaat-

se, Stefanie DESMET, met wie ik goed 

kon samenwerken. Maar eigenlijk waren 

we vooral ‘op de baan’ om de zittingen – 

soms 2 keer in de week – te Oudenaarde 

(waar trouwens zowel de rechtbank, als 

de griffie zich op 2 verschillende locaties 

bevinden) en te Gent te verzekeren en 

voor te bereiden. 

Tegen mijn verwachtingen in werden er 

reeds in mei 2019 nieuwe vacatures uitge-

schreven voor politierechter, waarna ik op 

31 december 2019 samen met Siegfried 

Stallaert als politierechter de eed heb 

afgelegd.

Wég met het crapuleuze rijgedrag!

Waar ik van meet af aan het verschil wilde 

in te maken? Focus op verkeersonvei-

ligheid… Het zogenaamde crapuleuze 

gedrag… De gasten die je uit het verkeer 

moét halen in de misschien ijdele hoop 

op een mentaliteitswijziging … daarvoor 

doe ik het als Politierechter! 

En dan heb ik het niét over wie eens 71 in 

de bebouwde kom rijdt … dat mag ook 

niet natuurlijk, maar dat kan iederéén 

overkomen, zeker waar er veranderd 

wordt van snelheidszone en daar is het 

mij er dan niet om te doen om die men-

sen zwaar te gaan straffen. 200 rijden op 

de autosnelweg daarentegen, dat doe je 

nooit zomaar, dat is geen moment van 

verstrooidheid meer: dat is iets sympto-

matisch.  En dan vind ik het voor derge-

lijke zware inbreuken een tekortkoming 

in onze wetgeving dat daar geen gevange-

nisstraf op staat. Op zo’n moment wordt 

die auto een wapen en ja, dan zou er een 

gevangenisstraf moeten mogelijk zijn, 

zéker in staat van recidive. Ik heb het dus 

op die échte verkeerszondaars gemunt, 

de bumperklevers aan hoge snelheden 

die bij voorkeur ook nog met de lichten 

trekken, diegenen voor wie de politie 

eens de moeite doet om hen te volgen en 

er vervolgens nog werk in steekt om een 

uitgebreid en gedetailleerd proces-verbaal 

over op te stellen: als de politie dát doet, 
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ga ik ervan uit dat het écht wel erg is 

geweest en dat zijn die toonbeelden van 

asociaal gedrag die dus uit het verkeer 

moeten worden geweerd. Ik stel daarbij 

vast dat een deel van de bevolking niet erg 

meer onder de indruk is van de politie, 

terwijl net dat één van de zaken is waar ik 

gevoelig aan ben, met name de houding 

die de mensen zich aanmeten eens ze 

door een verbalisant worden geïnterpel-

leerd: wie met de verbalisanten het zot-

teke uithangt, die zal het op zitting zeker 

geweten hebben … Politiemensen doen 

ook maar hun werk en tot nader order ga 

ik er ook van uit dat dat op een correcte 

manier gebeurt. Wanneer we niet meer 

zouden kunnen voortgaan op wat de 

politie in een PV noteert, dan leven we in 

geen rechtstaat meer. Ik pleit binnen die 

context dan ook voor veel meer politie op 

straat die in anonieme wagens de wegpi-

raten kan viseren..

Popart en De Tijd

Ik probeer mijn zittingen altijd erg goed 

te plannen en elke dag ook aanwezig te 

zijn in het gebouw: zelden werk ik thuis, 

ook al omdat ik hier mijn dossiers bij de 

hand heb en zeker strafdossiers kan je niet 

meenemen naar huis, aangezien iedereen 

ze tijdens de openingsuren van de griffie 

moet kunnen inkijken … Voor een bur-

gerlijk dossier kan het al eens gebeuren 

dat ik van thuis werk, maar ook al is het 

een grote afstand, want ik woon in Lich-

tervelde, dan kom ik toch liefst van al 

naar het gerechtsgebouw. Ik heb hier ook 

mijn eigen kantoor als vaste werkplek. Ik 

moet ook zeggen dat de sfeer tussen de 

collega’s heel goed zit. Rechters zijn mis-

schien meer op zichzelf aangewezen, maar 

“in de gang” ontstaan er wel eens meer 

dan aangename gesprekken waarbij ik als 

nieuw benoemd politierechter goed ben 

opgevangen binnen het team. Ik probeer 

mijn bureau ook een eigen toets te geven, 

de twee kunstwerken aan de muur heb 

ik ook zelf gekozen … Op dit ogenblik 

ben ik nogal een fan van popart, onder 

meer geïnspireerd op Roy Lichtenstein… 

eigenlijk van kunst in het algemeen, iets 

wat ik ook meekreeg van thuis. Ik moet 

me inhouden om er niet voortdurend 

te  kopen en ik denk dat er geen maand 

voorbijgaat zonder dat ik dat ook effectief 

doe, ook al hoeft dit niet duur te zijn. Het 

belangrijkste voor mij is dat kunst mij 

een goed gevoel geeft. Misschien had de 

kunstwereld wel een alternatief kunnen 

zijn geweest voor mijn juridische keuze… 

Alhoewel, als ik iets anders had moeten 

kiezen, zou het misschien toch meer het 

ondernemen zijn geweest… samen met 

mijn vriendin hebben we het er in het 

verleden ook vaak over gehad: wat als we 

nu zelf eens iets zouden beginnen? Iets 

kleinschalig, een klein winkeltje… contact 

met het publiek, inspelen op trends, iets 

opbouwen en zien groeien… maar goed, 

je zit spreekwoordelijk in de gouden kooi: 

alle twee een mooi diploma, goed werk, 

het lag niet in de logica der dingen om dat 

te parkeren en ons in één of ander avon-

tuur te storten. Maar zowel mijn vriendin 

als ik blijven houden van het onderne-

merschap … we lezen onder meer De Tijd 

waarbij we met bewondering kijken naar 

succesverhalen. Laatst las ik bijvoorbeeld 

nog een leuk verhaal over een jonge dame 

die haar job als directeur van COOLBLUE 

België had opgegeven om een bio-sap-

bedrijf over te nemen. Ik vind zo’n voor-

beelden nog steeds geweldig.
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Geen profileringsdrang

Ik ben me wel bewust denk ik dat ik naar 

Gentse normen eerder een iets strengere 

reputatie heb. Ik denk dat ik een beetje 

op dezelfde lijn zit van collega Danielle 

BOGAERT. Maar dat is geen bewuste 

keuze: ik heb geen profileringsdrang om 

voorbeelden te stellen en probeer me 

te hoeden voor zelfingenomenheid, mij 

bewust zijnde van het feit dat de maat-

schappij hard kan zijn voor mensen die 

één enkele steek laten vallen en hen daar 

soms een zeer hoge prijs voor laat beta-

len.  “Kijk eens naar wat ik durf en doe!”, 

is dus zeker niet mijn lijfspreuk. Ik zou 

integendeel eigenlijk liever milder kunnen 

zijn, maar ik schrik er elke keer van bij de 

voorbereiding van de dossiers hoe weinig 

mensen er zijn met een blanco strafregis-

ter. Strafregisters van meerdere pagina’s 

zijn eerder gewoon dan de uitzondering. 

Ik weet dat de slogan van de collega waar 

ik samen mee ben benoemd, luidt “zachte 

heelmeesters maken stinkende wonden”. 

Ik denk dat het ook wel waar is wat hij 

zegt, maar voor mij zal er zeker ruimte 

zijn voor nuance en ongetwijfeld ook bij 

Siegfried, waarbij je wonde per wonde 

moet gaan bekijken en voor een schram-

metje moet je geen lichaamsdeel ampute-

ren. Ik hoop dat ik al over een voldoende 

dosis mensenkennis beschik, om via een 

korte interactie, mensen ergens te kunnen 

taxeren, in te schatten of het waar is wat 

ze zeggen,  of het inderdaad hun “eerste 

en laatste keer” zal zijn zoals ze vaak 

voorhouden … Het is mijn ambitie om 

wie het niet nauw neemt met de regels in 

het verkeer telkens terug te brengen naar 

de kern, namelijk dat die regels wél nauw 

moeten worden genomen in het belang 

van de veiligheid van ons allemaal… hen 

erop wijzen dat het eigenlijk een voor-

recht zou moeten zijn om toegelaten te 

worden tot het verkeer en dat daar een 

grote verantwoordelijkheid mee gepaard 

gaat.

Opschorting en geldzorgen

Opschorting is bij mij geen taboe zoals 

ik dat inmiddels al in een aantal dossiers 

heb bewezen, hoewel het altijd  wel een 

uitzondering zal blijven omdat een ver-

oordeling door de Politierechtbank niet 

meteen iemands sociale reclassering in 

het gedrang brengt. Dat reclasseringscri-

terium lijdt soms wel tot de wat perverse 

situatie dat wie veel ernstiger misdrijven 

pleegt mogelijks sneller een opschorting 

zal krijgen, terwijl iemand bij een in 

wezen lichtere inbreuk dat minder snel 

zal krijgen. Het is vergelijkbaar met een 

andere situatie waar ik soms mee gewron-

gen zit, met name mensen met een be-

perkt inkomen of in schuldbemiddeling. 

Moest ik daar allemaal teveel rekening 

mee houden, wie schiet er dan nog over 

die kan worden veroordeeld? Degene die 

eenmalig eens iets heeft uitgestoken maar 

die een mooi inkomen heeft omdat hij 

of zij er hard voor werkt en er bijgevolg 

financieel beter tegen kan?  Moet die dan 

voor die ene uitschuiver de zogenaamde 

volle pot betalen ten voordele van reci-

divisten die zich voor niets inspannen 

en de inbreuken opstapelen?  Kan dat de 

bedoeling zijn? Ik stel me die vraag. Op 

zich ben ik dus niet meteen een fan van 

artikel 163 SV (artikel dat toelaat beneden 

het wettelijk minimum te straffen wegens 

precaire financiële omstandigheden van 

de beklaagde): ik zeg niet dat het uitgeslo-

ten is,  maar ik vind eerder dat net zoals 

een Politierechter een voorbeeldfunctie 

heeft in het verkeer, ook mensen met 

een beperkt inkomen zich er des te meer 

bewust van zouden moeten zijn dat ze het 

zich niet kunnen permitteren om tegen 

de lamp te lopen want met een beetje 

discipline zijn inbreuken te vermijden. 

Bij collectieve schuldenregeling is het ook 

een beetje mijn stokpaardje om – zeker bij 

recidivisten - na te vragen van wanneer 

die dateert en dan blijkt dat vaak van vóór 

de feiten te zijn: wie dan de kaart van de 

financiële problemen trekt, spant de kar 

voor het paard en misbruikt eigenlijk de 

regeling als een passe-partout en geeft 

aan dat het allemaal zo nauw niet steekt 

omdat de spreekwoordelijke kei toch niet 

meer gestroopt kan worden… Waardoor 

we automatisch weer bij diezelfde discus-

sie komen zeker wat de minder ernstige 

inbreuken betreft: we gaan boetes halen 

bij de middenklasse die wel nog haar best 

doet om te gaan werken, en ironisch ge-

noeg is het dan nog vaak omdat ze op tijd 

op het werk willen komen dat ze tegen 

de lamp lopen en op het einde van de rit 

zijn zij het die het gelag zouden moeten 

betalen. Vandaar dat ik bij mijn uitspra-

ken niet teveel probeer te differentiëren in 

strafmaat: inkomen is voor mij in de regel 

geen superrelevant criterium.

Poef, ’t is zoveel!

Ik maakte het mee op zitting in het eerste 

tijdsblok waar alleen mensen in persoon 

zich komen verdedigen: een eerste dame 

was toevallig werkloos en stond terecht 

wegens vluchtmisdrijf en ik sprak haar 

vrij omdat volgens mij noch het ongeval, 

noch de vlucht bewezen waren. De vol-

gende die na haar aan bod kwam was een 

ondernemer die veel te snel gereden had 

en die ik strenger veroordeelde dan de 

vordering van het openbaar ministerie. 

Nog dezelfde avond kreeg ik een mail met 

een gans beklag daarover, dat het de zelf-

standige was die het gelag moest betalen 

en dat dat kwam omdat ik “ die werkloze 

vòòr hem” had vrijgesproken en dat hij 

het dus om die reden dubbel had moeten 

bekopen… 

Dergelijke reacties zijn allerminst leuk 

en klasseer ik in een map “fanmail”, maar 

toont anderzijds ook aan dat je mensen 

wel raakt met wat er op zitting gebeurt. 

Bij dat voorbeeld zag de beklaagde na-

tuurlijk spoken, maar ik ben er mij als 

rechter van bewust dat zo’n zitting voor 

ons misschien wel dagelijkse kost is, maar 

dat dat mogelijks voor die ene persoon 

die daar moet verschijnen, de zaak van 

zijn leven is die hem zwaar heeft bezig ge-

houden: die dagvaarding werd misschien 

al drie, vier maanden op voorhand bete-

kend … hij heeft er al eens van gespro-

ken op zijn werk, tegen de buurman… 

dat hangt daar voor die mensen als een 

zwaard van Damocles en dan wil ik op 

zijn minst proberen namens Justitie een 

correcte indruk te maken en tijd te nemen 

om te luisteren naar hun argumenten. 

Soms zie je dan ook veel miserie naar 

boven komen, mensen die psychologische 

problemen hebben, die zaken niet meer 

kunnen kaderen. Mijn zittingen zijn dan 

ook niet als vroegste gedaan, ik weet dat, 

maar ik wil iedereen hun zeg laten doen, 

dat ze zien dat ik geïnteresseerd geluisterd 

heb naar alle argumenten,  eerder dan dat 

ik met robotrechtspraak bezig zou zijn en  

zou zeggen: “Dat doet hier allemaal niets 

terzake, poef, ’t is zoveel!” 
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Werk zelf!

Ik heb al werkstraffen opgelegd, maar niet 

vaak. Meestal gaat dat om het financiële, 

waarbij ik dan vaak denk, zeker voor 

jonge mensen die eenmalig iets voor 

hebben: zoek toch liever een vakantiejob! 

In sommige sectoren smeken ze om die te 

krijgen en dan kan je je nuttig inzetten en 

met dat loon de boete betalen waarmee 

je als rechter toch al rekening zult hebben 

gehouden. Zo’n eigen inzet verkies ik 

in dergelijke zaken boven de idee dat de 

maatschappij een justitie-assistent moet 

belasten om enerzijds werk te creëren en 

er vervolgens op toe te zien dat zo’n werk-

straf correct wordt uitgevoerd. 

Artikel 42

Ik denk wel dat ik naar Gentse normen 

eerder veel een deskundige aanstel om 

iemands rijgeschiktheid te laten onder-

zoeken bij feiten gerelateerd aan alcohol 

of drugs. Als ik leer uit het strafregister 

dat er al eerder een veroordeling binnen 

die context is geweest, zelfs al is dat dan 

al van 5 jaar of langer geleden, zal ik 

eerder dan een alcoholslot op te leggen 

laten  nagaan of er geen probleem is met 

de rijgeschiktheid. Overigens kan zo’n 

onderzoek ook dienstig zijn voor de ver-

dediging als uiteindelijk blijkt dat er net 

géén  probleem inzake alcohol bestaat en 

kan de advocaat daaruit een argument 

halen om af te wijken van het alcoholslot. 

Ik ben overigens in het algemeen eerder 

terughoudend inzake dat alcoholslot en 

motiveer het nogal vaak weg,  hoewel dat 

natuurlijk nog kan evolueren in de tijd; 

ik ben nog maar kort benoemd… maar 

de klemtoon ligt bij mij op dit ogenblik 

zeker bij die rijgeschiktheid.

De vordering van het parket

Ondanks mijn verleden als parketmagis-

traat, is voor de bepaling van de strafmaat 

voor mij de vordering van het Openbaar 

Ministerie niet zo belangrijk: de vordering 

geeft misschien een richting aan, maar 

dat belet me niet als rechter om zowel 

zwaarder als lichter te straffen of ook vrij 

te spreken wanneer de tenlasteleggingen 

mij niet bewezen voorkomen. Omgekeerd 

gebeurt ook, dat het Openbaar Ministe-

rie twijfel ziet, maar ik toch veroordeel. 

Ik bestudeer mijn dossiers grondig, heb 

soms eens een andere klemtoon en volg 

daarin mijn eigen weg.

Amicus curriae

De advocatuur beschouw ik in het gege-

ven als een zogenaamde amicus curiae… 

a friend of the court: een advocaat speelt 

een belangrijke rol en ik heb er dan ook 

een zeer groot respect voor en besef dat 

hij/zij niet altijd zelf zijn cliënt of de zaak 

kiest die hij verdedigt, waarbij het mijn 

heilige overtuiging blijft dat iedereen bij-

stand verdient. Het maakt trouwens ook 

het werk gemakkelijker: argumenten wor-

den logisch uiteengezet, stukken worden 

geordend neergelegd. Als een beklaagde 

een goede preek verdient, dan zal ik me 

daar soms eens in laten gaan, maar ik zal 

altijd met een ander gezicht terugkop-

pelen naar de advocaat en steeds vragen 

of die nog iets wil toevoegen. Ik vind het 

belangrijk dat de balie beseft dat er een 

groot respect is naar hun beroepsgroep.

Geen verzet

In verband met het verzet kan ik zeggen 

dat ik daar een koele minnaar van ben: 

justitie is al zwaar belast, iedereen bereidt 

een zaak goed voor en als een beklaagde 

dan zijn kat stuurt om dan pas veel later 

te elfder ure, wanneer een rijverbod is be-

tekend, wanneer het water aan de lippen 

staat nog eens terug wil komen omdat het 

resultaat hem niet aanstond,  dan ervaar 

ik dat in de eerste plaats als zeer belastend 

voor het systeem. Net zoals in burgerlijke 

zaken waar een betekening aan woonst 

volstaat, zou dat ook in het strafrecht het 

geval moeten zijn… Zelfs een betekening 

aan het Openbaar Ministerie zou wat mij 

betreft onherroepelijk moeten zijn, nu je 

enkele uitzonderingen niet te na gespro-

ken, er maar moet voor zorgen een geken-

de woonst te hebben.

En dan heb je vaak discussies op zittingen 

waarbij de oorspronkelijke dagvaarding 

niet aan de beklaagde in persoon, maar 

aan iemand van het gezin is betekend. 

Hetzelfde wat het uiteindelijke vonnis 

betreft en men dan meer dan 15 dagen 

later in verzet gaat. Persoonlijk vind ik het 

niet altijd geloofwaardig dat men in een 

gezin dergelijke betekeningsstukken niet 

aan elkaar zou communiceren en dan zal 

ik daar kritische vragen over stellen om 

de ontvankelijkheid of de problematiek 

van het ongedaan verzet te beoordelen.

Geen drugs in de Colruyt

Ik ben totaal geen voorstander van de 

legalisering van drugs in het algemeen, 

laat staan binnen het verkeer. Ik zal nog 

gemakkelijker begrip hebben voor alco-

holgebruik omdat alcohol nu eenmaal 

vaak letterlijk overal voor het grijpen ligt 

… Op zitting geef ik nogal vaak het voor-

beeld dat wie naar de Colruyt gaat daar 

honderden flessen drank kan vinden … 

maar diegene die drugs zoekt in de win-

kelrekken van een warenhuis zal ze daar 

niét vinden en zal dus nog een heel ànde-

re grens moeten overschrijden … Helaas 

moet ik vaststellen, en voor mij is dat een 

zeer trieste vaststelling,  dat het normaal 

is geworden, zéker wat cannabis betreft… 

Noem mij oerconservatief, maar ik kan 

daar niet bij! Ik ben begrijpelijkerwijze 

dus ook niet zo’n fan om druggebruik in 

de sfeer van slachtoffers te brengen. Het 

gebruik start tenslotte met een eigen keu-

ze die je ooit gemaakt hebt en het is ook 
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door die vraag naar drugs dat die hele 

drugsmaffia kan opereren … Misschien 

is het kort door de bocht, maar als er 

geen afname is, zou er ook geen verkoop 

zijn. Op het parket heb ik ook gezien dat 

de hele drugproblematiek bij de kleine 

gebruikers vaak ook verantwoordelijk is 

voor een heel reeks misdrijven, waarbij 

mensen soms zo verslaafd worden dat ze 

niet meer kunnen functioneren en bijge-

volg een kost worden voor u en mij. Vaak 

zie ik trouwens dat de algemene aanwe-

zigheid van drugs in de maatschappij en 

zeker de ‘feel good’ sfeer die volgens mij 

gecreëerd wordt rond cannabis, mensen 

in het verkeer nogal eens durft te verras-

sen. En dan krijg je nog reacties in de zin 

van ‘ja maar ik heb niet gerookt achter het 

stuur’. Dat zou er nog aan mankeren.

Visitaties

Een Politierechter is niet alleen bezig met 

verkeerszaken stricto sensu, waarbij we 

het leeuwendeel van onze vonnissen op de 

banken kunnen uitspreken. Vooreerst is 

er nog de burgerlijke kant aan het verhaal 

waar wij als burgerlijke rechter zetelen 

zonder openbaar ministerie en soms 

belangrijke knopen dienen door te haken, 

onder meer in zware letseldossiers waarbij 

vorderingen van boven het miljoen euro 

geen uitzonderingen zijn. Verder zijn wij 

permanent van dienst voor iets wat bij 

het brede publiek niet zo bekend is voor 

bijvoorbeeld “machtigingen tot visitatie”, 

toelatingen (op eenzijdig verzoekschrift 

waarover in raadkamer wordt beslist) die 

wij in bepaalde omstandigheden kunnen 

geven om een woning te betreden met 

het oog op het vaststellen van inbreu-

ken inzake dierenwelzijn, bijvoorbeeld 

als de politie of de dienst dierenwelzijn 

vermoedt dat ergens een huisdier wordt 

verwaarloosd. Ook om rusthuizen te gaan 

inspecteren geldt diezelfde bevoegdheid 

… Idem binnen de sector van de voed-

selveiligheid … zo was er bijvoorbeeld 

een particulier die op facebook tijdens 

de corona lock-down had gemeld dat 

hij warme maaltijden klaarmaakte voor 

mensen in de zorg en waar de dienst 

voedselveiligheid graag eens een kijkje 

wou gaan nemen …ook die dienst kan 

dan zo’n machtiging tot visitatie vragen. 

Ook douanediensten kunnen dat … 

Onze bevoegdheden als politierechter zijn 

zeer uitgebreid, waarbij wij zelfs OGP 

bevoegdheid hebben. Beroepen tegen 

zogenaamde “BTB”’s (Bevel tot betalen) 

… ook niet evident allemaal. Vaak alle-

maal zogenaamde kleinere inbreuken, die 

wel een grote administratieve overlast met 

zich meebrengen … mensen zitten achter 

hun computer… de boete zint hun niet 

of ze willen afbetalen en sturen een mail-

tje naar de griffie… is dat een beroep of 

geen beroep? Dat komt hier binnen op de 

griffie en veiligheidshalve wordt er vaak 

toch gefixeerd… en dan komen de men-

sen dan op zitting vaak niet opdagen … 

waarbij de zaak dan op verstek behandeld 

wordt. Het openbaar ministerie moet dan 

van haar kant alles in het werk stellen om 

het dossier samen te stellen, want dat is er 

fysiek niet aangezien het in het BTB-sys-

teem, ook wel crossborder genoemd, zit. 

Er is daar niet altijd een rechte kant aan te 

krijgen. Idem dito voor de GAS-boetes. Ik 

kan begrijpen dat de wetgever ooit ge-

dacht heeft dat we de strafrechter dienen 

te ‘ontlasten’ en er voor een aantal minder 

belangrijke inbreuken eerder een soort 

administratieve afhandeling aangewezen 

zou kunnen zijn. Maar soms  is de reme-

die erger dan de kwaal… als je ziet welke 

betwisting er wordt gevoerd wanneer 

iemand eens door een zogenaamde “knip” 

heeft gereden, wat in wezen een eerste 

graadsinbreuk is en op een strafzitting 

nog geen  minuut in beslag zou nemen. 

Dat wordt dan plots een formele bur-

gerlijke procedure waarbij de griffie ge-

confronteerd wordt met mensen die een 

‘beroep’ willen indienen, niet weten hoe 

ze dat moeten doen, iets neerleggen waar-

van je al de vraag kunt stellen of dat be-

antwoordt aan een beroepsverzoekschrift, 

waarna de burgerlijke procedure wordt 

opgestart. Mensen worden dan uitgeno-

digd voor de zitting, komen opdagen, 

verwachting hoog gespannen en horen 

daar dan dat het om een inleidingszitting 

gaat … weten van niets … worden gecon-

fronteerd met een conclusiekalender en 

horen dat ze maar vele maanden later hun 

zaak kunnen pleiten… en dan worden 

die particulieren geconfronteerd met een 

verwerende partij die daar een advocaat 

voor inschakelt - overigens gelukkig want 

er kan dan wat structuur gegeven worden 

-  maar particulieren weten niet hoe dat 

werkt… en dat gaat dan over nog geen 

100 euro inzet waarbij men als appellant 

vaak nog over het hoofd ziet dat men een 

rechtsplegingsvergoeding riskeert wan-

neer hij/zij in het ongelijk wordt gesteld. 

Je kunt je de vraag stellen of dergelijke 

administratieve afhandeling zowel voor 

de burger, als voor de maatschappij een 

vooruitgang betekent.

Papa in december

Alls alles goed gaat word ik in december 

voor de eerste keer vader. Mijn vriendin 

en ik zijn allebei 39 jaar en we voelen het 

aan als het juiste moment in ons leven. 

We zijn tot nog toe ongehuwd samen-

wonend, het trouwen is er nog niet van 

gekomen… Ook van advocaten wordt 

gezegd dat ze altijd eerst andermans za-

ken in orde brengen en dat de eigen zaken 

altijd het laatst worden bekeken, wel hier 

zal dit bij de notaris niet anders zijn … 

al moet ik wel zeggen dat er van haar 

kant misschien al wel aanmoedigingen 

zijn geweest. Het is zeker geen principiële 

keuze, integendeel … voor ons geldt dat 

de liefde primeert en al de rest is bijzaak. 

Misschien moeten we er toch eens werk 

van maken.

(nawoord)

Met “De liefde primeert” moest ik mijn 

eerste indruk over “ietwat koel” en “wei-

nig emotie” duidelijk bijstellen. Maar dat 

details belangrijk waren en dat die niet 

aan zijn aandacht zouden ontsnappen, 

bleek meer dan juist! Ik vind het evident 

dat ik de tekst van een interview steeds 

vooraf ter nalezing stuur en dat was bij de 

heer Vantyghem niet anders … en hoewel 

90 % wel overeind bleef, wikte en woog 

hij en herformuleerde hij veel en met 

meer gepolijste woorden, voorzichtiger 

en genuanceerder ook, waardoor som-

mige pittige citaten verdwenen en ik ze 

als tussentitel moest schrappen. Ik was er 

niet altijd even blij mee … Anderzijds kan 

niemand het een rechter kwalijk nemen 

dat hij zijn woorden zorgvuldig kiest en 

aandacht heeft voor taal en voor alle de-

tails die er volgens hem toe doen… Laat 

ons besluiten dat die kwaliteiten compen-

seren … Maar moest die passage over dat 

overspel écht  sneuvelen ? 



Tijdens de week van 6 tot 10 september 

zette de VLC naar goede gewoonte haar 

(voorlopige) programma voor dit gerech-

telijk jaar uiteen op het Gerechtsgebouw, 

gecombineerd met een lekkere koffie en 

ontbijtkoek. Net zoals vorig jaar werd er 

beslist om het ontbijtmoment te organi-

seren in het koffiekot i.p.v. de inkomhal 

en te spreiden over een volledige week 

teneinde de concentratie zoveel als moge-

lijk te beperken. De COVID-maatregelen 

zijn dan wel versoepeld, maar waakzaam-

heid is nog steeds geboden en de VLC 

zal er bijzondere aandacht aan (blijven) 

besteden om al haar activiteiten zo veilig 

mogelijk te laten verlopen. 

Tafelen en aperitieven. Wat hebben we dat 

gemist. En eenieder onder u had wellicht 

ook even genoeg van webinars. Op dins-

dagmiddag 21 september vond daarom 

het eerste permanente vormingsmoment 

plaats in de vorm van een lunch-causerie, 

traditioneel georganiseerd in de Kantien. 

We openden meteen met een klepper 

van formaat: de VLC mocht immers 

voormalig Stafhouder Hans De Meyer 

verwelkomen voor een uiteenzetting over 

deontologie (waardigheid, kiesheid en 

rechtschapenheid). De combo lekkere 

lunch en een inspirerend en gereputeerd 

spreker zorgde ervoor dat de lunch-cau-

serie in recordtempo was uitverkocht. De 

aanwezigen gingen ongetwijfeld zowel 

culinair als intellectueel voldaan terug 

kantoorwaarts.

Rond 18:00 uur diezelfde dag werden 

de calorieën er evenwel meteen weer 

afgetraind. Op het programma stond 

een 1-uur durende initiatie padel (voor 

corona quasi onbekend, thans één van de 

populairste sporten) met navolgend nog 

een halfuurtje vrij spel in competitiefor-

mat. Aansluitend werd nog een lekkere 

maaltijd voorzien door de lokale tennis & 

padelclub. 

Uitzonderlijk vond de eerste studieavond 

plaats in de Assisenzaal van het Nieuw 

Gerechtsgebouw en dit op donderdag-

avond 14 oktober. De VLC was verheugd 

om Politierechter Siegfried Stallaert voor 

een boeiende uiteenzetting over actuele 

topics binnen het verkeersrecht te mogen 

verwelkomen, met evenzeer een record-

aantal deelnemers. Aansluitend werd aan 

de aanwezigen de mogelijkheid geboden 

om even na (en bij) te praten op de recep-

tie met broodjes. 

Tot zover de VLC-activiteiten van de 

maanden september en oktober; er staat 

echter nog veel meer leuks in het ver-

schiet! Na de studieavond verlegde de 

VLC haar focus naar de organisatie van 

het jaarlijkse Openingsweekend, dat tot 

ieders blijdschap opnieuw fysiek kon 

doorgaan. 

De VLC kijkt er alvast naar uit om u allen 

te mogen verwelkomen op haar activitei-

ten en er samen met u een spetterend jaar 

van te maken!

Reikhalzend trapte de Vlaamse Conferen-

tie haar 148e werkingsjaar, het eerste jaar 

onder de nieuwe voorzitter Bernard De 

Meyer, op gang met een (licht) vernieuwd 

bestuur. Met enige droefheid dienden we 

afscheid te nemen van Natascha Baert als 

bestuurslid, een gewaardeerd en immer 

vrolijk teamlid. Gelukkig kregen we er 

met Robin Verbeke een enthousiaste en 

even lovenswaardige vervanger bij. De 

VLC dankt Natascha voor de jarenlange 

inzet en wenst Robin veel succes bij de 

aanvang van zijn mandaat!

In deze post-corona tijden is er qua be-

stuurssamenstelling overigens nog meer 

“nieuws” te melden: gelet op het “gemiste” 

coronajaar, werd Elke Simon door de 

stagiairs verkozen voor een 2de mandaat 

als stagistenvertegenwoordiger. De VLC is 

zeer verheugd om Elke nog een extra jaar 

in haar gelederen te mogen verwelkomen!

Elk lid van ons bestuur vindt u hier sa-

mengevat: Bernard De Meyer (voorzitter), 

Vincent Dekimpe (secretaris), Maarten 

Devreese (penningmeester), Steffi Blom-

me, Yannic De Win, Tijs Deltour, Kira 

Gouwy, Stéphanie Muylaert, Elke Simon, 

Robbe Van de Wiele, Joyce Van Heetvelde, 

Robin Verbeke, Sofie Verdonck en Karel 

Vincent.

De Vlaamse
Conferentie

| door Maarten Devreese

Het gerechtelijk jaar 2021-2022 is ondertussen op gang getrokken en eindelijk kon dat weer met fysieke samenkomsten.

De Vlaamse Conferentie is dan ook ongezien enthousiast en gemotiveerd om het verloren jaar dubbel en dik in te halen

 en hoopt u allen in uitzonderlijke grote getale te mogen verwelkomen op haar activiteiten. 
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Als de bladeren en de maskers vallen
Meester Jan Alleman was die ochtend 

vroeg opgestaan. Eén oktober 2021 be-

loofde immers een bijzondere dag te 

worden. Opnieuw zou een belangrijke 

stap gezet worden naar het Rijk der Vrij-

heid: in het gerechtsgebouw mochten de 

mondmaskers af. Monkelend legde hij de 

krant terug op de ontbijttafel. Dat ook de 

handel en kweek van vouwoorkatten aan 

banden zou gelegd worden vanaf de zelf-

de datum kon zijn gevoel van herwonnen 

vrijheid niet fnuiken. Hij had geen affini-

teit met dit soort poezen, en had vooral 

andere katten te geselen.

Vooreerst waren er natuurlijk de cliënten. 

Hij had deze ochtend reeds de laatste 

mails van zijn clientèle doorgenomen, 

en had de inhoud ervan van zich laten 

afglijden. Mailtjes in de trend van “Klaar-

blijkelijk kan de advocaat van mijn vrouw 

alles bekomen, en lukt u niets. Naar welke 

universiteit bent u geweest?” of “Ik maak-

te u gisteravond een dossier over en heb 

nog steeds niets van u vernomen” waren 

het nieuwe normaal geworden, maar van-

daag was er meer nodig om zijn humeur 

te verpesten.

Vanaf vandaag waren mondmaskers dus 

niet langer verplicht in het gerechts-

gebouw. Het was niet dat hij bovenge-

middeld last gehad had van het dragen 

ervan. Hij was er wél bovengemiddeld 

nieuwsgierig naar hoe sommige vrou-

welijke confraters tijdens de pandemie al 

dan niet lach- of andere rimpels hadden 

ontwikkeld. Hij zou dus een deeltje van 

zijn ochtend, ja, misschien zelfs een flink 

deel er van, in het koffiekot doorbrengen. 

Bovendien was zijn verplaatsing naar 

het gerechtsgebouw vandaag niet zuiver 

sociaal: hij had ook een buitenlandse 

bankoverschrijving te doen, iets wat hem 

niet zo vaak, eerlijk gezegd, nooit eerder, 

overkomen was.

Het was dan ook met flukse stap, en 

een grote glimlach dat meester Alleman 

het gangetje langs het baliesecretariaat 

in stapte. Quasi nonchalant, maar met 

luide en heldere stem zou hij zeggen 

“oh, ja, en nog een transaktietje naar 

Costa Rica..”. Hij was het zinnetje reeds 

binnensmonds beginnen repeteren, toen 

een nauwelijks ingehouden vloek zijn 

voorgenomen repetitie doorkruiste. Het 

bankkantoortje was duidelijk gesloten. De 

gordijntjes waren dicht. Eigenlijk, bedacht 

Jan Alleman, waren de gordijntjes van dit 

kantoortje wel vaker dicht dan deze van 

het best beklante raam aan de Amster-

damse Walletjes. Niet dat hij ooit naar 

de Walletjes getrokken was, maar hij had 

wel de meeste afleveringen gezien van de 

serie Baantjer, en vandaar… Waar was de 

mooie tijd van de Private Kasbank toen 

mijnheer Gamba of zoiets, zijn naam had 

in ieder geval met schaaldieren te maken, 

nog een perfecte service gaf op basis van 

één telefoontje.

Het koffiekot milderde zijn teleurstelling 

eventjes. Was het de voorbije zomer, of 

gewoon de opluchting zijn confraters 

weer met volledige mimiek te kunnen 

aanschouwen, maar ze zagen er over het 

algemeen goed uit. Verstrooid aanhoorde 

hij het verhaal van hoe cipiers, gedeti-

neerden en enkele sportieve confraters, 

een virtuele wielerwedstrijd gereden 

hadden. Een cipier had gewonnen, een 

advocaat was tweede geworden. Geen van 

de gedetineerden zat in de juiste ontsnap-

ping. Niet uitzonderlijk, dacht hij. 

Later die dag probeerde meester Alleman 

nog telefonisch zijn bankverrichting rond 

te krijgen of minstens die informatie te 

verkrijgen die hem zou helpen de betaling 

alsnog te doen. Na op verschillende hulp-

lijnen van de bank geprobeerd te hebben 

ook hulp te krijgen, en zo nog behoorlijk 

wat tijd verspild te hebben, blijkt ook dit 

niet het gewenste resultaat op te leveren. 

Dit was de d.ruppel die bij meester Alle-

man de emmer deed overlopen. Kafka? 

Die had met “Het Proces” ook wel iets van 

de dienstverlening rond justitie opgesno-

ven. Misschien kon hij zijn teleurstelling 

rond het gebrek aan service van de in-

huis bank van de balie wel aan Strop & 

Toga kwijt?

| door D. Van de Gehuchte
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Contactinfo
Vanbreda Risk & Benefi ts
Plantin en Moretuslei 297
2140 Antwerpen
Tel. + 32 3 217 67 67
info@vanbreda.be

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

www.vanbreda.be  /  www.eosrisq.be

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

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

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

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

UW VOORDELEN

advies van topkwaliteit

toegang tot de informatie 
in uw digitaal dossier

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

gratis persoonlijke 
pensioenberekening en 
bijhorende begeleiding
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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


