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Trots dat we toch al haast 13 jaar bij u 

mogen binnenvallen met balie en aan-

verwant nieuws, hier en daar een be-

spiegeling, en zelfs van tijd tot tijd wat 

poëzie of proza.

Alle krediet naar wijlen stafhouder 
Thierry Beele, die bij zijn aantreden 
als stafhouder een opvolger van het 
Rabotje wel zag zitten. Stafhouder 
Kris Markey startte alles op en de 
trein was vertrokken.
Tweemaal werd intussen gepolst 
naar de interesse bij de confraters, 
tweemaal is gebleken dat er nog een 
markt is voor een papieren tijd-
schrift. De respondenten geven zelfs 
aan dat een digitale versie minder 
zou gelezen worden (hoewel tegen-
woordig een smartphone toch mee 
mag naar het kleinste kamertje?)

Stilletjes hopen we op nog minstens 50 num-
mers, met regelmatig verjonging in de redac-
tieraad.
Dit nummer verwelkomen we alvast met heel 
veel plezier confraters Laura Otte en Valentine 
Vandendriessche die een dagje op stap gingen 
met onze stafhouder.
Een groot deel van nummer 50 gaat over de 
spreidstand tussen advocatuur en bemiddeling 
én over de unique selling proposition van de 
advocaat. Interessante lectuur over een toch wel 
zeer actueel thema.
Hoe zou het nog zijn met oud confrater Ellen 
Cleeren? Dat vraagt een deel van de balie zich 
ongetwijfeld af, welnu lees snel het interview!
Met genoegen presenteren we u ook de mun-
tenverzameling van confrater Jan De Waele. 
Altijd boeiend om te weten waar confraters 
naast het hard labeur op kantoor rust vinden.
U ziet het, alweer een nummer met body. Staf-
houder Beele zaliger kijkt ongetwijfeld met 
enige fierheid naar ons. En wij? Wij zwaaien 
terug en denken alweer aan de volgende editie!

Togapraat
Op dit eigenste ogenblik hebt u de vijftigste editie van Strop & Toga in handen.

| door Griet Van Durme
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Er is nog een vraagstuk dat de identiteits-

crisis van de advocatuur verklaart:

De uitdaging van het ondernemerschap

De advocaat is nu ondernemer, dat is 

gewoon een gevolg van de wet, in bijzon-

der van het toepassingsgebied van het 

Wetboek Economisch Recht.

Ik hoorde van de openingsredenaar dan 

ook een oproep tot  ondernemerszin.

En inderdaad, sinds we ondernemers zijn, 

horen we niks anders dan:

Het out of the box denken, heeft dus een 

waaier aan opportuniteiten gecreëerd.  

Om het in marketing-termen uit te 

drukken; het out of the box-denken heeft 

vooral profilering en promotie in de hand 

gewerkt.

Hebben die opportuniteiten geleid tot een 

perfectionering van het keurmerk ‘advo-

catuur’?  

En hebben die opportuniteiten het ver-

trouwen van de bevolking in de advoca-

tuur bevorderd?

Alles lijkt ondergeschikt aan het vrije on-

dernemerschap en het marktaandeel.  De 

gevolgen zijn mogelijk niet te overzien.

We denken zo graag out of the box.

Stilaan mogen we ons de vraag stellen: 

wat zit er nog in die box?

| Stafhouder Marnix Moerman 

Repliek stafhouder balie Gent

De advocatuur, 
tweede oudste beroep ter wereld,     en toch op zoek naar identiteit

We denken
out of the box.

‘Maar
wat zit er nog 

in die box?’

‘OUT OF THE BOX-denken’:
 creatief en innovatief denken

Het ‘out of the box’- denken creëert een 

onbeperkt gamma aan opportuniteiten’.

Daarbij lijkt maar één aspect centraal te 

staan: ons marktaandeel.

- Wat heeft het out of the box-denken 

ons gebracht?

- ongebreidelde werving en zelfver-

heerlijking in sociale media;

- publiciteit en exposure rond dossiers 

die men zelf  behandelt of heeft 

behandeld, met verwijzing naar het 

uiteraard schabouwelijke werk van 

de voorganger en soms zelfs in een 

stadium dat er nog beroep openstaat; 

- ongevraagd optreden als commenta-

tor bij lopende dossiers; 

- Is het dit out of the box denken dat 

advocaten het veld instuurt als digi-

tale marktkramers en dat maakt dat 

straks een meerderheid van advocaten 

gaat bijklussen, en het onderscheid 

tussen advocaat - woordvoerder - me-

dia-figuur - blogger almaar moeilijker 

maakt?

- Is het dit out of the box-denken dat 

met zich brengt dat het beroepsgeheim 

selectief wordt ingeroepen; niet tegen-

over VT4, VTM, VRT, radio en televisie, 

geschreven pers, sociale media, maar 

wel ten overstaan van fiscus, inspectie 

en overheidsdiensten.

Zoals gezegd, bestaat de repliek uit een denkoefening rond de identiteit van de advocaat in een snel wijzigend juridisch landschap:

In het eerste deel, zoals gepubliceerd in Strop&Toga van december 2021, stonden we stil bij:

- de gevolgen rond de identiteit van de advocaat bij afbouw van de rechtstoegang die hij precies moet waarborgen.

- de vraag naar een duidelijker positie van de advocatuur ten overstaan van de alternatieve geschillenbeslechting.
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“Mijn bakker is een bakker”
Het is héél ver zoeken naar een ander be-

roep waarbij de verwarring zo groot kan 

zijn; mijn bakker aan wie ik de kwaliteit 

van mijn dagelijks brood toevertrouw, is 

een bakker. 

Mijn huisarts is een huisarts, mijn archi-

tect is een architect, mijn magistraat is 

een magistraat, maar mijn advocaat …. 

.. die kom ik tegen als: 

 

- een advocaat die partijdig is en mijn 

rechtstoegang verzekert,

- een  bemiddelaar die onpartijdig is,

- een collaboratief onderhandelaar, die 

enkel onderhandelt en géén rechtstoe-

gang verzekert,

- een bewindvoerder die exclusief waakt 

over de belangen van de pupil,

- een curator die waakt over de belangen 

van de massa, 

- een tolk als vehikel van de uitvoerende 

politionele macht, 

- een syndicus,

- een woordvoerder, kwalificatie die 

velen blijkbaar ontheft van het beroeps-

geheim en hen toelaat de processen in 

de media te voeren,

- een plaatsvervangend,

- binnenkort ook als consulair rechter,

- een voetbalmakelaar,

- een  blogger, commentator, mediafi-

guur,

- een professor, lesgever, politicus, coach 

of tuinaannemer, software-producent, 

… ?

- en soms zelfs als hulpje van de bakker.

Het lijkt wel alsof de wettelijk bescherm-

de titel van advocaat te grabbel wordt 

gegooid.

Om het met een andere van de vier grote 

P’s te stellen uit het marketing-landschap: 

wat is eigenlijk nog ons ‘product’?

Wat zit er in onze box?

Diversiteit mag en moet er zijn. Die is 

van onwaarschijnlijke meerwaarde voor 

ons beroep, maar misschien is de slinger 

doorgeslagen.

Het is niet vergezocht om aan te nemen 

dat er heel wat nevenactiviteiten zijn ont-

wikkeld die belangrijke verworvenheden 

onder spanning zetten (beroepsgeheim 

– pleitmonopolie – vertrouwen van de 

burger - uitmuntendheid).

Alleen een strengere selectie kan die fun-

damentele waarden veilig stellen.

Het zal meteen leiden tot grotere authen-

ticiteit, meer uitmuntendheid en grotere 

gemoedsrust. 

We horen het toch trouwens in elke we-

binar over welzijn: multi-tasken, stop 

ermee, niemand kan het en het bezorgt 

alleen maar stress.

Multi-tasken leidt tot trager werken en 

meer fouten.1

¶
Beste Openingsredenaar, ook U pleitte 

voor een afbakening van de perimeter 

van ons beroep ter vrijwaring van onze 

geloofwaardigheid, beroepsgeheim, inte-

griteit, onafhankelijkheid en vertrouwe-

lijkheid.  Ik draag dat pleidooi een warm 

hart toe.

Wie kiest voor afbakening van zijn pe-

rimeter, kiest voor een beter afgelijnd 

product, voor een vrijwaring van onze 

wettelijk beschermde titel, en voor duide-

lijkheid en voor rust in zijn hoofd.

Woord  
van de Stafhouder

Wat rest ons aan geloofwaardigheid als 

u voor de rechtbank verschijnt. Is die 

rechter overtuigd dat u uw rol als eerste 

rechter heeft uitgevoerd, of ziet hij enkel 

een ondernemer staan?

Denk aan de integriteit waarmee u voor 

de rechter verschijnt nadat uw betoog 

reeds voor de camera is gevoerd.

Denk aan het beroepsgeheim als u na het 

eerste salduz-verhoor en dus zelfs zonder 

het dossier te hebben gezien het relaas 

van uw cliënt in de pers doet.

Wat rest van dat publieke vertrouwen in 

de advocatuur als de advocaat de dienst 

van tolk opneemt bij Salduz-verhoren?  

Waarom zit daar geen magistraat-grif-

fier-gerechtsdeurwaarder-notaris … te 

tolken …  Echt. Onnozele vraag mis-

schien … Maar waarom zit daar dan wel 

een advocaat te tolken?

Wringt dat niet ongelooflijk hard met 

alles waarvoor we staan?

Moeten we ons die principiële vragen bij 

die onnoemelijke vrijheid niet durven 

stellen?  

De advocatuur, 
tweede oudste beroep ter wereld,     en toch op zoek naar identiteit

1 TIGGELAAR B., De Ladder. Waarom veranderen zo moeilijk is én … welke 3 stappen wel werken, 
Tyler Roland Press, 2018, blz 65.



 

Maar het zou helpen als iemand ons aan die essentie herinnerde, 

aan die bron, aan de inhoud van die box?  

Iemand die duidelijke bakens uitzet, principiële grenzen uitte-

kent ter vrijwaring van onze eigen identiteit en ter vrijwaring van 

het publieke vertrouwen. 

Dat brengt mij bij de rol van de Orde van Vlaamse Balies.

¶
Beste Openingsredenaar,

Van Uw vele waardevolle suggesties en kritische bedenkingen 

heeft vooral uw pleidooi voor een Orde van Vlaamse Advocaten 

mij niet overtuigd.

Uw krachtdadige oproep tot een “radicale omvorming van de 

Orde van Vlaamse balies naar een Orde van Vlaamse Advocaten” 

wordt niet gedragen door even krachtdadige argumenten.

—

Waar ontbreekt het de Orde van Vlaamse Balies op heden aan 

om een duidelijk signaal te geven? 

Heeft zij dan niet – nu reeds -  de volledige regelgevende be-

voegdheid over alle advocaten en dus over de uitoefening van het 

beroep?  Is zij minder daadkrachtig omwille van die éne letter, 

omdat zij OVA wil zijn in plaats van OVB?

Kan OVB volstaan met de boodschap: de advocaat is nu een 

ethisch ondernemer zonder de deontologie bij te stellen.

Het volstaat niet met een verwijzing naar containerbegrippen 

zoals kiesheid, waardigheid en rechtschapenheid om de perime-

ter van het beroep af te bakenen.2  

Zoals de twee Patricks het stellen in hun ministerieel rapport: 

“goed gedefinieerde principes (zouden) elk concreet probleem 

moeten voorkomen”. 3 

In Today’s Lawyer stelde bestuurder Jan Meerts volgende vraag: 4  

“Is de Orde van Vlaamse Balies dan niet te snel geweest met de ge-

voelige uitbreiding van de perimeter van het beroep van advocaat?”

De vraag dient ondubbelzinnig positief te worden beantwoord.

Uiteraard; de herdefiniëring van het advocatenberoep in tijden 

van digitalisering, alternatieve geschillenbeslechting en in volle 

transformatie naar ondernemerschap … er zijn makkelijker 

opdrachten.

Maar OVB moet daarbij niet van een wit blad starten.

8

- Volg de wet
- Volg de apothekers
- Volg het ministerieel  

rapport
- Volg de rio

OVA/
   OVB/
      OVC/

Volg de wet
Art. 437 Ger.W.

“Het beroep van advocaat is onverenigbaar:

(..)  3° met het drijven van handel of nijverheid;

(..)”

Er is geen reden daarvan af te wijken, hoewel men gemeenzaam 

blijkt te veronderstellen dat deze bepaling dode letter is gewor-

den.

Volg de apothekers
Apothekers hebben met de advocatuur vergelijkbare kernwaar-

den: beroepsgeheim, nood aan kwaliteitszorg en een bijzonder 

publiek vertrouwen. 

Deze kernwaarden verantwoorden de verregaande beperkingen 

ingevolge de vestigingswet en het verbod op reclame, zo wordt 

gesteld in het Apothekersarrest van het Grondwettelijk Hof van 

01 juli 2021.

Ook het arrest Wouters van het Europese Hof van Justitie stelt 

letterlijk dat mededingingsbeperkende maatregelen kunnen 

geacht worden noodzakelijk te zijn om een onafhankelijke en 

correcte uitoefening van het beroep van advocaat te waarborgen. 

Niet te vergeten bij dit alles welke de bijzondere positie is van de 

advocaat in de rechtsstaat.

Juridisch is een deontologische inperking van de heersende “vrij-

heid blijheid” volstrekt te verantwoorden.

Volg het ministerieel rapport toekomst advocatuur: 5

Het rapport van Henry en Hofströssler stelt:

“Het is niet de taak van de wetgever om die grenzen en afscheidin-

gen te definiëren. Dat zal de taak zijn van de Ordes, die hun deon-

tologische codexen opnieuw moeten bekijken en ze aanpassen aan 

de nieuwe wettekst. ”

en verder:

“We zijn van mening dat het niet opportuun zou zijn een cumul 

met niet-juridische beroepen mogelijk te maken. De fundamentele 

doelstelling van uitmuntendheid (zie § 2.3.5) laat dat niet toe. ”
2 BUYSSENS H.; De advocaat, ethisch ondernemer, Today’s lawyer, maart 2021, 1-4.
3 HENRY P. en HOFSTRÖSSLER P., De toekomst van het advocatenrapport,  
Rapport aan de minister van Justitie K. Geens, 25 februari 2018, onuitgeg.
4 MEERTS J.; Grenzen aan de perimeter van het beroep?,  
Today’s Lawyer, september 2021, 2-6.

5 HENRY P. en HOFSTRÖSSLER P., De toekomst van het advocatenrapport,  
Rapport aan de minister van Justitie K. Geens, 25 februari 2018, onuitgeg.
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- Volg de wet
- Volg de apothekers
- Volg het ministerieel  

rapport
- Volg de rio

Nu reeds is duidelijk dat er voldoende instrumenten ter beschik-

king staan om de perimeter te beperken ter vrijwaring van essen-

tiële waarborgen die de advocatuur moet bieden.

Het zou – in voorkomend geval – dan ook niet opgaan er zich als 

Orde van Vlaamse Balies over te beklagen dat het reglement ver-

enigbaarheden/onverenigbaarheden te diffuus wordt toegepast 

door de verschillende stafhouders als men ons een reglement ter 

beschikking stelt waarin eigenlijk alles wordt toegestaan.

Er is nog een vierde criterium; een heuse olifant in de kamer.

Volg de rio:
Met de uitbreiding van de bevoegdheden van de Ondernemings-

rechtbank en het bredere toepassingsgebied van het Wetboek 

Economisch Recht  stelde zich de vraag naar de bredere waaier 

aan profielen van lekenrechters.

Ook advocaten zouden voortaan kunnen benoemd worden als 

lekenrechter = RIO = rechter in ondernemingszaken.

Zowel de Raad van State, bij de totstandkoming van de wetge-

ving, als het Grondwettelijk Hof, hebben daarover een belangrij-

ke denkoefening gemaakt en de bakens uitgezet.

Een advocaat als rio werd omwille van de garantie op objectieve 

onpartijdigheid slechts toelaatbaar geacht mits twee zeer beper-

kende voorwaarden:

Art. 300, laatste lid, Ger.W.: 

“Niemand mag tegelijk het ambt van rechter in ondernemingsza-

ken en van gerechtsmandataris uitoefenen in het arrondissement of 

de afdeling van de ondernemingsrechtbank waar hij als gerechts-

mandataris werd aangewezen.”

Grondwettelijk Hof bij arrest van 19.11.2020:

“dat een advocaat die aangesteld is als lekenrechter geen zitting mag 

nemen in een zaak waarin een advocaat optreedt die in een andere 

zaak zijn tegenstrever is.”

Dus: voor de rio twee duidelijke premisses:

1. geen gerechtelijk mandataris zijn bij dezelfde rechtbank

2. niet zetelen in dossiers waarin advocaten optreden die je in 

andere zaken als tegenstrever ontmoet

 

Cruciale vraag:
1. Is er een objectieve grondslag om te stellen dat de lekenrechter 

aan deze verregaande voorwaarden wordt onderworpen, maar 

niet de plaatsvervanger die de kamervoorzitter is waarmee de 

lekenrechter zitting houdt?

2. Is er een objectieve grondslag om andere plaatsvervangende 

rechters anders te behandelen dan de plaatsvervangende ka-

mervoorzitter in de Ondernemingsrechtbank?

Dan rest de open vraag: in welke thema’s is de afgelopen jaren in 

onze deontologie een tendens vastgesteld in de richting van de 

vrijwaring van de kernwaarden van ons beroep?

En beste openingsredenaar, volstaat als “unique selling proposi-

tion” dan niet:

- pleitmonopolie

- beroepsgeheim

- publiek vertrouwen in de advocatuur

- deskundigheid en uitmuntendheid

Onze reglementering kan maar beter in de eerste plaats gericht 

zijn op de vrijwaring daarvan?

De uitdaging voor de Orde van Vlaamse Balies is een antwoord 

geven op de vraag waar zij met de advocatuur naar toe wil,  

zodanig dat de advocatuur in haar essentie kan voortbestaan.

Zonder nauwkeurige definiëring van dat doel is elke verandering 

gedoemd te mislukken.

Twee reglementen dienen met hoogdringendheid in vraag en 

bijgesteld te worden:

- de perimeter van het beroep 6 

- de omgang met de media

Nadien kan OVB zich beraden over een OVA.

Woord  
van de Stafhouder

6 MEERTS J., De advocaat?! Een oud beroep in een modern landschap;  
Intersentia, 2021, 85 blz.
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En wat doen we inmiddels met de lokale 
balies?

Die zijn op vandaag onmisbaar als brug 

tussen OVB en de advocaten, en onmis-

baar om een halt toe te roepen aan de 

vervreemding van de advocaten van hun 

balie.

Vervreemding van de balie leidt tot ver-

vreemding van hun deontologie.

Er is nood aan een eerstelijnsbalie met 

daadwerkelijke en kwalitatieve ondersteu-

ning van haar leden, laagdrempelig en 

beschikbaar.

Een schaalvergroting is op Oostvlaams 

niveau aangewezen en noodzakelijk. De 

Gentse balie is daartoe bereid en uitge-

sproken vragende partij.

—

Alles is een slinger, en elke slinger heeft de 

neiging om door te slaan.

Het is tijd voor self-monitoring op elke 

schaal, op elk niveau, gaande van het 

kleinste kantoor over de lokale balies, tot 

de OVB.

En omdat de Openingsredenaar ons allen 

als ondernemers wil zien,  wil ik mijn op-

roep in ondernemingstermen toelichten.

WAT IS UW MISSION STATEMENT?  

U weet wel, waar staat u voor? Waar staat uw 

kantoor, uw beleid, uw orde, uw organisatie 

voor ?  Wat is uw ‘product’ eigenlijk? Hoe af-

gelijnd is dit en daarmee meteen: hoe geloof-

waardig?  Welke zijn uw doelstellingen, nu en 

in de verre toekomst, en welke doelstellingen 

zijn  prioritair?

- Op het gebied van de organisatie van 
justitie.

 Is uw mission statement de inrichting van 

een rechtsstaat, met reële en efficiënte toe-

gang tot de rechter.  Stop dan met verplich-

te afritten te bouwen en geef aandacht aan 

efficiëntere kortere procedures zonder de 

rechtstoegang af te bouwen.

 Wil je een rechtsstaat op basis van weder-

zijds rechten en plichten? Dwing de recht-

zoekende dan niet in een geschillenregeling 

op basis van behoeften.

- Op het gebied van de advocatuur én op 
het gebied van onze beroepsorganisatie.

 Wil je advocatuur bedrijven, of wil je be-

middelaar zijn, of onderhandelaar, of tolk, 

of woordvoerder of voetbalmakelaar?  Het 

zijn één voor één nobele beroepen, maar 

waarom willen we per sé alles tegelijk zijn, 

en kan je het wel allemaal blijven cumule-

ren zonder de kernwaarden van de advoca-

tuur in het gedrang te brengen?

 En dierbare Orde van Vlaamse Balies. Is 

uw mission statement de instandhouding 

van een zo groot mogelijke beroepsgroep 

en haar omzet?   Het mogelijk maken voor 

advocatenkantoren om maximale markt-

aandelen te veroveren? 

 Alles voor de vierde “P” van de marketing: 

promotie en profilering? 

 Of wil je met de advocatuur een meer-

waarde zijn voor de rechtsstaat, voor het 

algemeen belang, wil je een authentieke 

beroepsgroep die door haar kennis en de-

ontologie het vertrouwen van de bevolking 

krijgt, de toegang tot de rechter waarborgt 

en het vertrouwen van de magistratuur 

geniet?

 Als ik het mij permitteer het negatief te 

formuleren; verdere verwatering van de 

wettelijke titel ‘advocaat’ dreigt zowel het 

beroepsgeheim als het pleitmonopolie op 

de helling te zetten.

WAT IS 
UW 
MISSION 
STATEMENT?
Het is een oproep tot authenticiteit. 

Een oproep tot uitmuntendheid.

Plaats uw product kwalitatief, mooi 

afgelijnd en ondubbelzinnig in de 

markt.

Wie ben je en waar sta je voor?

- Definieer het, schrijf het op,  

publiceer het en vooral:  

handel er naar. 

- Eerst zeggen wat we willen doen.  

En dan doen wat we zeggen.

Marnix Moerman, stafhouder,  

repliek ter gelegenheid van de  

openingsvergadering van de Gentse 

balie dd. 29.10.2021 (deel 2)

Woord  
van de Stafhouder
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Een dag
in het leven

van

HET STAFHOUDERSCHAP 

| door Valentine Vandendriessche en Laura Otte

Geen tijd meer

Het zijn bijzondere tijden. Ook voor onze Gentse  

stafhouder Marnix Moerman zorgde de coronapandemie 

voor een atypische start van zijn batonaat.  

Na de abrupte overgang van ‘Vicestafhouder’ naar  

‘Waarnemend stafhouder’ begon zijn stafhouderschap  

officieel te lopen in september 2021. De redactie van Strop 

en Toga geeft traditiegetrouw inzage in de dagelijkse routine 

van de stafhouder.

voor
whisky
en sigaren
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Dagindeling

8u15
De ochtendstond heeft goud in de mond. 

Met deze wijsheid klopte de redactie van 

Strop en Toga ’s morgens vroeg, nog voor 

de opening van de rechtbank, aan bij het 

kabinet van de stafhouder. De ochtend 

startte met een kennismaking en ontbijt 

op het kabinet. Het kabinet, het bruisend 

hart van het stafhouderschap, is steevast 

de eerste stop. Hij staat erop dagelijks 

aanwezig te zijn nog voor het leven op de 

rechtbank ontwaakt. 

8u30
De agenda wordt overlopen en de voor-

middag staat vaak gevuld met verschil-

lende zoomcalls en vergaderingen op het 

kabinet. Vandaag begint deze met een 

zoomcall over de plannen van het nieuw 

opleidingscentrum in het bijgebouw aan 

de rechtbank, een project waar onze staf-

houder zeer nauw over waakt.

10u
Tussen de vergaderingen door worden 

de lopende dossiers overlopen met onze 

directeur Natalie Van Peteghem, samen 

met adjunct-directeur Elke Van Laer. Alle 

mails, post en informatie die binnenko-

men worden onderschept door directeur 

Van Peteghem. Door haar ervaring gaat 

het overleg bijzonder vlot en snel. Zij legt 

bepaalde vragen en probleemstellingen 

voor aan de stafhouder en gezamenlijk 

wordt beslist wat de aanpak zal zijn. Het 

is direct duidelijk dat alle aanwezige per-

sonen een grote dossierkennis hebben. 

11u
Samen met prostafhouder Cauwe en 

Mr. Ann Verbist staat er een vergadering 

gepland met de werkgroep die zich ont-

fermt over de anti-witwasregulering voor 

advocaten. Een uitdagende verplichting 

voor alle advocaten aan de Gentse balie 

en een lijvige controleopdracht voor de 

balie zelf. 

13u
Na een gevulde voormiddag verlegt de 

Stafhouder zijn werkterrein naar Zo-

mergem, waar zijn advocatenpraktijk is 

gelegen. Gelukkig kan hij rekenen op een 

goed geolied team van 3 advocaten, 4 

administratieve medewerkers en kantoor-

hond Indi.

18u30
De stafhouder probeert iedere avond 

rond 19u thuis te zijn voor het avondeten 

met zijn echtgenote en twee zonen. De 

computer en gsm liggen aan de kant tot 

20u.

Nadien werkt de stafhouder nog door tot 

de werkdag er voor hem op zit.

  

Het zijn andere tijden
De huidige inhoud van de functie van 

stafhouder valt niet meer te vergelijken 

met het stafhouderschap van pakweg 30 

jaar geleden. Zo neemt de stafhouder 

ons mee naar het “levend archief van het 

kabinet” en toont hij een kast met nog 

enkele ongeopende flessen whisky. Hij 

vertelt ons met pretoogjes dat niet uit te 

sluiten valt dat in het verleden al eens een 

borrel met sigaar werd genuttigd op het 

kabinet.

 

De vervaldata op de flessen whisky, samen 

met de laag stof, getuigen van een vervlo-

gen tijd. Het stafhouderschap is duidelijk 

geprofessionaliseerd en is in se  geëvolu-

eerd naar een management functie zegt 

Stafhouder Moerman. Een professionele 

en moderne werking van de Gentse balie, 

met klemtoon op dienstverlening, is een 

must.

Wat vereist de vacature?
Volgens de stafhouder zijn de cruciale 

eigenschappen voor het stafhouderschap 

dat men gepassioneerd moet zijn voor 

én door de advocatuur. Men moet het 

beroep in het hart dragen én zijn balie 

graag zien.  Daarnaast moet men ook de 

nodige ruggengraat hebben en de zaken 

durven zeggen zoals ze zijn, ongeacht wie 

de persoon aan de overzijde is. Een Staf-

houder moet consequent zijn, maar alle 

zaken behandelen op een menselijke en 

diplomatische manier. 
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Persoonlijke stempel
Stafhouder Moerman hecht veel belang 

aan het bieden van een luisterend oor en 

een toegankelijk kabinet. Zo staat hij er 

bijvoorbeeld op  om alle nieuwe stagiairs 

en kandidaat-stagemeesters te ontmoeten. 

Hij wil de drempel verlagen, zodat de 

Stafhouder een direct en herkenbaar aan-

sprekingspunt wordt. De beschermende 

rol die een Stafhouder over zijn advocaten 

heeft, draagt hij hoog in het vaandel. Hij 

denkt ook aan zij die na hem zullen ko-

men. Er is geen leidraad of handboek be-

schikbaar om deze functie uit te oefenen. 

Dit is iets waarover nagedacht wordt.

Aandachtspunten?
Het in de lucht houden van verschillende 

balletjes is iets dat vaak wordt onderschat 

meent de stafhouder. Het opvolgen van 

de lopende zaken (zo’n 600 dossiers 

op jaarbasis) neemt het meeste tijd in 

beslag. Wat betreft de verhouding staf-

houderschap-kantoor geeft de stafhouder 

schoorvoetend toe dat 90% van zijn tijd 

naar dat eerste gaat, dat is veel meer dan 

hij had vooropgesteld. Een goed geplande 

agenda is dus noodzakelijk om opbran-

ding tegen te gaan.

Na een dag meevolgen is het duidelijk dat 

er voor een whisky en een sigaar op het 

kabinet nog weinig plaats is. Het is duide-

lijk dat stafhouder Moerman een mooie 

toekomst metselt voor de Gentse balie. 

Strop en Toga dankt de Stafhouder voor 

deze inkijk en toelichting en wenst hem 

nog een succesvol verder verloop van zijn 

batonaat. 

HET TAKENPAKKET
 

De taken van de stafhouder zijn zeer divers  en bij deze een niet-limitatief overzicht:

— Zittingsincidenten waarbij de stafhouder deze vooral tracht te ontmijnen of min-

nelijk aan te pakken op zijn kabinet. Indien het een incident betreft tussen een 

confrater en de zetelende magistraat, kan een stafhouder tijdens een bespreking 

in raadkamer soms bepaalde zaken duiden en remediëren.  

— Interventies naar aanleiding van disputen omtrent bv. vertrouwelijkheid van 

briefwisseling of beroepsgeheim, niet-afgifte dossiers i.k.v. opvolging, betwisting 

erelonen, …

— Ontvangen van tuchtklachten en het onderzoek van tuchtdossiers, waarbij de 

stafhouder zowel de klager als aangeklaagde hoort op zijn kabinet, waarna hij 

de beslissing neemt om al dan niet te verwijzen naar de Tuchtraad alwaar hij in 

voorkomend geval verslaggever is. 

— Behandeling van dossiers zoals in tucht waarbij de desbetreffende advocaat 

wordt gehoord en de stafhouder naderhand rapporteert aan de raad van de Orde 

— Disputen omtrent de opname op het tableau of met betrekking tot stagiairs

— Witwascontroles en controles derdengelden

— Actieve deelname aan de commissie stafhouders, commissie deontologie en de 

algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies, waarbij de stafhouder de 

Gentse balie vertegenwoordigt

— Maandelijkse vergaderingen met de Raad van de Orde

— Tweewekelijkse vergaderingen met het directiecomité

— Ontvangen van advocaten met gezondheidsproblemen, familiale problemen etc.

— Besprekingen met de vicestafhouder

— Besprekingen met departementshoofden

— Beleid en interne organisatie van de eigen balie, personeelsbeleid, communicatie, 

projecten, …

— Overleg met de korpsoversten

— Overleg met andere stafhouders, en met de leden van de raad van bestuur van 

de OVB;

— Overleg met de afgevaardigden OVB;

— Deelnemen aan openingsvergaderingen andere balies 

— Horen van kandidaten en adviesverlening inzake benoemingen magistratuur

— Zetelen als adviserend lid in de Tuchtrechtbank Magistratuur

— …

VARIA 

− Welke muziek kunnen we u horen beluisteren op een vrijdagavond? 

 Klara, dat is voor mij het ultieme anti-stressmiddel 

− Wat is de gekste hobby waar u ooit aan bent begonnen?
 Een avondcursus ‘metsen’, waarna ik een groot deel van mijn kantoor zelf heb gemetst.

− Wat wou u worden toen u 10 jaar oud was?
 Ik heb altijd al geweten advocaat te willen worden,  

enkel in mijn dromen was ik een profvoetballer

− Hoe zouden uw medestudenten u omschreven hebben?
 Als de stille linkse rakker linksachter (lacht)
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ADVOCAAT-BEMIDDELAAR: 

Onze Stafhouder in debat met confrater Dirk VAN DE GEHUCHTE, voorzitter VZW MEDVOCAT. 

Prostafhouder CAUWE is verslaggever.

EEN CONTRADICTIO   IN TERMINIS?
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Chris CAUWE:
Ik citeer Peter CALLENS, voorzitter van 
de OVB in ‘Brieven aan jonge juristen’:
“De advocaat is partijdig: hij trekt de 
kaart van zijn cliënt, van niemand of 
niets anders.”
Akkoord met deze stelling ?

Stafhouder Marnix MOERMAN: 

Volledig mee eens. De advocaat is per 

definitie partijdig. De bemiddelaar kan 

hieraan niet beantwoorden. Partijdigheid 

is bij de bemiddelaar uit den boze.

Dirk VAN DE GEHUCHTE: 

Ik ben het niet eens met deze stelling. 

Partijdigheid is geen essentiële waarde an 

sich. De advocaat moet zich op de eerste 

plaats onafhankelijk opstellen, betrokken 

zijn, met kennis van zaken handelen en 

openstaan voor de diverse wijzen waarop 

ons mooi beroep kan uitgeoefend wor-

den. Partijdigheid verbindt de advocaat 

te zeer met zijn cliënt en kan een rem zijn 

op zijn onafhankelijkheid. De advocaat 

verdedigt de belangen van de cliënt, niet 

noodzakelijk zijn standpunten. Partij-

digheid is dus niet de kernwaarde van de 

advocatuur. Dat de advocaat die optreedt 

als bemiddelaar in die hoedanigheid on-

partijdig is, betekent niet dat hij dan niet 

langer advocaat is. Hij onderscheidt zich 

van andere bemiddelaars door de speci-

fieke ervaring en kennis die hij of zij door 

de advocatuur verworven heeft.

Het was hard aangekomen bij 
de bemiddelaars. 

In zijn repliek op de openingsrede stelde 

de Stafhouder de term “advocaat-bemid-

delaar” in vraag.  Ook nu herhaalt hij dat 

de term “advocaat-bemiddelaar” even 

ongerijmd is als de term “advocaat-ma-

gistraat”.   “Om de advocatuur bij de 

bemiddeling te betrekken, volstaat het 

niet hem op de stoel van de bemiddelaar 

te plaatsen, net zomin als de advocatuur 

betrokken wordt bij een proces door hem 

op de stoel van de plaatsvervangende 

rechter te plaatsen.”  

Het zijn stellingen die menig bemiddelaar 

beroerden.  

 

Confrater Dirk VAN DE GEHUCHTE, 

voorzitter van de VZW MEDVOCAT, 

durft de stelling van de Stafhouder met 

klem te betwisten en daagde hem uit voor 

een duel. De Stafhouder koos de wapens. 

Het draaide uit op een mini-debat bij een 

kop koffie en een koffiekoek. Als het erop 

aankwam bluste Stafhouder CAUWE de 

brandjes.

EEN CONTRADICTIO   IN TERMINIS?
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DVDG: Met dit laatste ben ik het eens. De 

overheid promoot de bemiddeling om 

de verkeerde redenen. De bemiddeling 

dient niet om justitie te ontlasten. De 

rechter dient de bemiddeling niet door 

deze, -weze het met morele dwang- , op 

te leggen aan de rechtzoekende. Dit is 

een foute boodschap. Bemiddelen berust 

op vrijwilligheid. Bemiddelen onder de 

(zachte) dwang van de rechter is gedoemd 

tot mislukken. Bemiddeling moet een vrij 

gekozen alternatief zijn en wie beter dan 

de advocaat-bemiddelaar kan dit alterna-

tief invullen?

SMM: Hier ligt de denkfout in uw reactie 

op mijn repliek. Uiteraard kan er geen 

bezwaar zijn tegen bemiddeling als alter-

natieve geschillenoplossing, zolang deze 

maar berust op geïnformeerde vrijwillig-

heid van de partijen. Informatie, daar gaat 

het over, en vrijwilligheid.

Mijn punt bestaat erin dat de advocaat die 

op de stoel van bemiddelaar gaat zitten 

géén advocatuur bedrijft. De kernwaarden 

van de bemiddelaar zijn niet de kernwaar-

den van de advocaat. Ze zijn er zelfs niet 

mee verenigbaar. Er moet een duidelijk 

cesuur zijn. De informatieplicht van de 

advocaat is anders dan de informatie-

plicht van de bemiddelaar. De advocaat 

is partijdig, de bemiddelaar onpartijdig. 

Hierover mag bij de rechtzoekende geen 

twijfel bestaan.

De meerwaarde die de advocaat kan 

bieden, ligt in de bijstand aan zijn cliënt 

in het bemiddelingsproces, en natuurlijk 

kan het belang van de cliënt liggen in 

een bemiddelde oplossing. De rol van de 

advocaat hierbij is groot, aan de zijde van 

zijn cliënt, meer dan op de stoel van de 

bemiddelaar.

DVDG: Uiteraard is de rol van de partij-

advocaat niet uitgespeeld bij de bemid-

deling, naast die van de advocaat-bemid-

delaar.

SMM: Het jargon van de bemiddelaars is 

fout. U heeft het over partijadvocaat ver-

sus advocaat-bemiddelaar.  Partijadvocaat 

is een pleonasme, advocaat-bemiddelaar 

een contradictio in terminis.”

DVDG: Het is net van belang dat er ad-

vocaten-bemiddelaars zijn. Er zijn drie 

categorieën van bemiddelaars: notarissen, 

advocaten en dan de anderen. Vooral deze 

derde pijler is niet gebrand op de bijstand 

van een advocaat in het bemiddelings-

proces. Als bemiddelaar juich ik zelf de 

tussenkomst van de advocaat aan de zijde 

van zijn cliënt in het bemiddelingsproces 

toe.

SMM: Maar de taak van de advocaat is 

niet de taak van de bemiddelaar in het 

bemiddelingsproces. Je kan niet terzelf-

dertijd partijdig en onpartijdig zijn.

DVDG: En toch is dit niet noodzakelijk 

een tegenstelling. Als een advocaat gespe-

cialiseerd is in contractenrecht en door 

twee partijen geraadpleegd wordt bij de 

redactie van een complex contract, dient 

hij ook de belangen van de twee partijen, 

en behoedt hij hen voor onevenwichtige 

bedingen. Waarom dan niet als bemid-

delaar?

CC: Is het onderscheid niet dat bij de 
contractsluiting geen geschil bestaat, en 
bij de bemiddeling, per definitie wel?

DVDG: Bij een contract bestaat ook 

meestal een belangentegenstelling, alleen 

heeft die zich (nog) niet veruitwendigd in 

een conflict.

SMM: Onafhankelijkheid en partijdigheid 

staan centraal. De cliënt moet erop kun-

nen vertrouwen dat zijn advocaat 100 % 

zijn belangen zal verdedigen. Deze be-

grippen afzwakken om ze te doen passen 

voor de advocaat-bemiddelaar kan niet. 

Bemiddelen is een ander beroep.

DVDG: Ik stel de essentie van het beroep 

van advocaat niet in vraag, maar blijf 

erbij dat er een enorm verschil kan zijn 

tussen het belang van de cliënt en het 

standpunt van de cliënt. Als een chirurg 

bij een obees patiënt onmiddellijk grijpt 

naar maagverkleining dient hij misschien 

het standpunt van zijn cliënt, maar niet 

noodzakelijk diens belang. De arts be-

schikt over een ruimere toolkit. 

Ook een advocaat beschikt over een rui-

me toolkit om de belangen van zijn cliënt 

te verdedigen. De advocaat die opgeleid is 

als bemiddelaar en praktijkervaring heeft 

opgedaan, verruimt zijn instrumentarium 

en kan zo een “beter” advocaat worden.

De Minister van Justitie stelde dat het 

voeren van een proces traumatiserend is 

voor de rechtzoekende. Dienen wij dan 

het belang van de cliënten niet door be-

middeling te promoten om hen dit trau-

ma te besparen?

SMM: Als de toegang tot de rechter trau-

matiserend is, dan moet daar iets aan 

gebeuren. De rechtstaat vereist goede 

rechters die het vertrouwen van de recht-

zoekende genieten. De advocaat faciliteert 

de toegang tot de rechter.

Kan dit niet of onvoldoende gewaarborgd 

worden, dan moet de taak van de rechter 

en de wijze van rechtspreken herdacht 

worden. De staat van recht vereist dat 

niets de toegang tot de rechter belemmert. 

Als de toegang tot de rechter als trauma-

tiserend wordt ervaren in die mate dat 

er beter geen beroep wordt gedaan op de 

reguliere rechter, dan is dit een probleem 

dat door de overheid in een rechtstaat 

moet aangepakt worden. Bemiddeling is 

geen vluchtweg en het zou oneer doen 

aan de bemiddeling mocht het zich enkel 

kunnen profileren op het puin van de 

rechtspraak.



CC: Tijd evenwel voor een voorlopige 
conclusie, de beide tegensprekers zijn 
het eens over het feit dat bemiddeling 
een waardevolle alternatieve geschil-
lenoplossing is, die niet mag worden 
opgebouwd op het puin van een falende 
justitie. Beiden zijn het erover eens dat 
de advocaat een meerwaarde brengt 
door zijn bijstand aan de cliënt, ook in 
de bemiddeling. Alleen over de vraag 
of de advocaat ook bemiddelaar kan 
zijn zullen beiden het wellicht niet eens 
geraken. Duidelijk is wel dat de advo-
caat-bemiddelaar ondubbelzinnnig 
moet communiceren over de rol die hij 
in het concreet geschil speelt, en dat deze 
rol niet de rol is van advocaat, wel de rol 
van bemiddelaar.

En dit brengt mij tot een tweede citaat 
uit dezelfde “ Brieven aan jonge juris-
ten”:
“Misschien is dat het mooiste aan het 
beroep van jurist: je brengt de mensen 
samen die tegenstrijdige belangen heb-
ben. Maar je bent wel verplicht om naar 
een zelfde belang te streven.” (Charles 
MICHEL, Voorzitter Europese Raad)

Kunnen collaboratieve onderhandelaars 
hun cliënten niet begeleiden in het zoe-
ken naar dat zelfde gedeeld belang?

DVDG: Stafhouder, daar kan u toch niet 

tegen zijn: een taak nota bene in het ge-

rechtelijk wetboek voorbehouden aan de 

advocatuur. Beide partijen en hun hiertoe 

opgeleide advocaten moeten hierover 

voorafgaand over de procesvoering een 

akkoord hebben: er wordt onderhandeld 

tot men een gedeelde oplossing vindt 

voor het geschil. Lukt dit niet dan gaan 

partijen desgevallend naar de rechter, 

maar dan met een andere advocaat. Het-

geen onderhandeld werd, blijft vertrou-

welijk.

Partijen geven inhoud aan de oplossing, 

de wet biedt hiervoor een kader.

SMM: Het collaboratief onderhandelen 

heeft zeker een merite, en daar is de advo-

caat voor geknipt. Mijn vrees ligt echter 

elders: het bestaan van de alternatieve 

geschillenregelingen heeft nog steeds te 

maken met het wantrouwen tegenover 

de rechtbanken. Door deze verder te 

ontwikkelen en te ondersteunen dreigen 

wij de evolutie van de rechter naar een 

“vollere” rechtspraak juist te belemme-

ren.  De overheid lijkt wel de alternatieve 

geschillenbeslechting te gaan hanteren als 

verschoning om niet te moeten voorzien 

in een efficiënte “hands-on”-justitie.

DVDG: Opnieuw ben ik het niet eens. 

De alternatieve geschillenregeling is niet 

gegroeid uit tekortkomingen van het 

justitieapparaat, maar uit de wens om 

de overheid zo weinig mogelijk te laten 

tussenkomen in geschillen tussen parti-

culieren of ondernemingen, die zelf het 

belang inzien van een onderhandelde of 

bemiddelde oplossing en zo verder met 

elkaar op weg kunnen.

De rechter moet trancheren. De bemidde-

laar en de collaboratieve onderhandelaar 

moeten faciliteren. Er is geen grotere 

contradictie dan de rechter-bemiddelaar.

*** 

De koffiekoeken zijn onaangeroerd 
gebleven, de koffie is op. De Stafhouder 
wordt in Brussel verwacht. De wapens 
zijn opgeborgen. Eén iets onthoud ik. 
De advocaat van vandaag moet zijn 
instrumentarium diversifiëren, zichzelf 
vertrouwd maken met de technieken van 
alternatieve geschillenregeling en klaar 
staan om zijn cliënt kundig bij te staan. 
Bemiddeling  Ja, maar met de advocaat 
naast zijn cliënt, en die advocaat moet 
het onderscheid weten te maken tussen 
wat kan verwacht worden van de bemid-
delaar en wat kan verwacht worden van 
de rechter.
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09.11.2021

STAGIAIRS 
WIJZIGING STAGEMEESTER
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Jennifer VRANKEN Gaat van Mr. Jan Fiers naar Mr. Inge Martens wijziging m.i.v. 09.11.2021

Mr. Romy SCHREURS Gaat van Mr. Stanislas Ossieur naar Mr. Pieter Goetghebuer wijziging m.i.v. 09.11.2021

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

Mr. Kato VAN ESPEN Mr. Eline Tritsmans Opname m.i.v. 09.11.2021 
(komende van balie Provincie Antwerpen)

OPNAME LIJST
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Margot VANDER DONCK Mr. Nadine Verbeest Opname m.i.v. 09.11.2021

Marise BRAEM Mr. Henri Derycke Opname m.i.v. 09.11.2021

Aline CLAUS Mr. Joost Van Damme Opname m.i.v. 09.11.2021

Judith DE WIT Mr. Robin Slabbinck Opname m.i.v. 09.11.2021

Lisa VAN DER STICHEL Mr. Stijn Decloedt Opname m.i.v. 09.11.2021

Isabo HEIRBAUT Mr. Han Vervenne Opname m.i.v. 09.11.2021

Lukas ASSELMAN Mr. Brecht Heirman Opname m.i.v. 09.11.2021

WEGLATING LIJST 
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Kim POELMAN Mr. Wim Vandenberghe Weglating m.i.v. datum opname lijst stagiairs balie West-Vlaanderen

TABLEAU 
OPNAME TABLEAU (NA STAGE)  
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Ben SCHAUMONT Mr. Jeroen De Man Opname m.i.v. 09.11.2021

Mr. Jeroen DEBAECKE Mr. Stijn Decloedt Opname m.i.v. 09.11.2021

Mr. Louise SCHOLIERS Mr. Raan Colman Opname m.i.v. 21.10.2021

Mr. Géraldine DEMARé Mr. Rik Galle Opname m.i.v. 09.11.2021

Mr. Laura VAN KEYMEULEN Mr. Yves De Graeve Opname m.i.v. 11.10.2021

Mr. Jonas DE SMET Mr. Céline Masschelein Opname m.i.v. 09.10.2021

Mr. Selçuk BULUT Mr. Edward Daneels  Opname m.i.v. 14.11.2021

Mr. Olivier DINET Mr. Sammy Bouzoumita Opname m.i.v. 09.11.2021

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

Mr. Kyrylo STOROJENKO Opname m.i.v. 19.10.2021

(komende van balie Brussel Nederlands)

WEGLATING TABLEAU
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Steven TAMSYN Weglating m.i.v. 25.10.2021

Mr. Frank GERHARD (EU) weglating m.i.v. 26.10.2021

Mr. Céline DE ROUCK Weglating m.i.v. opname balie Oudenaarde

VERGADERING Raad van de Orde

Bewegingen 
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Bewegingen 

14.12.2021

LIJST STAGIAIRS  
WEGLATING  
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Mr. Laura COUCKE Mr. Véronique Pede Weglating m.i.v. datum opname Brussel Nederlands

Mr. Natalie VAN BOVEN Mr. Eline Tritsmans Weglating m.i.v. 16.11.2021

VERZOEK TOT ONDERBREKING / SCHORSING STAGE 
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Mr. Ellen VRIJDAGHS Mr. Stanislas Ossieur Onderbreking m.i.v. 14.12.2021

Mr. Morgane DE PRINS Mr. Jan Fiers Onderbreking m.i.v. 14.12.2021

Mr. Seppe DILLEN Mr. Bruno Soenen Onderbreking m.i.v. 24.12.2021

 
TABLEAU  
OPNAME TABLEAU (NA STAGE)
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Mr. Robin DEPRAETERE Mr. Isabel De Groote Opname tableau m.i.v. 13.11.2021

Mr. Yasmina EL KADDOURI Mr. Christine Mussche Opname tableau m.i.v. 14.12.2021

Mr. Caitlin KING Mr. Ellen De Raedt Opname tableau m.i.v. 12.01.2022

Mr. Violette VAN SCHEEUWIJCK Mr. Ellen De Raedt Opname tableau m.i.v. 12.01.2022

Mr. Anton HERBOTS Mr. Lore Verschuere Opname tableau m.i.v. 09.12.2021

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

Mr. Anthony POPPE Opname tableau m.i.v. 01.12.2021

(komende van balie Brussel Nederlands)

WEDEROPNAME TABLEAU  
NAAM BESLISSING RAAD

Maxime VAN dEN BOSSCHE Wederopname tableau m.i.v. 01.01.2022

WEGLATING TABLEAU  
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Astrid AERTS Weglating m.i.v. datum opname NOAB

Mr. Siriam KEETA Weglating m.i.v. datum opname balie West

Mr. Erik CLUYSE Weglating m.i.v. 31.03.2022

Mr. Johan DESMET Weglating m.i.v. 31.12.2021

Mr. Antoine DOOLAEGE Weglating m.i.v. 31.12.2021

Mr. Elke VAN LAER Weglating m.i.v. 31.12.2021

LIJST ERE-ADVOCATEN   
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Johan DESMET Opname m.i.v. 01.01.2022

Mr. Antoine DOOLAEGE Opname m.i.v. 01.01.2022

Mr. Paul VERVAET Opname m.i.v. 01.01.2022

TWEEDE KANTOOR  
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Ann VAN HOEY Stopzetting tweede kantoor m.i.v. 31.12.2021
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Bewegingen 

STAGEMEESTERS 
OPNAME LIJST STAGEMEESTERS
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Bart VAN LANCKER Opname m.i.v. 11.01.2022

Mr. Virginie CIERS Opname m.i.v. 11.01.2022 

STAGIAIRS 
WIJZIGING STAGEMEESTER
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Michael NEWEY Gaat van Mr. Stanislas Ossieur naar Mr. Stephanie Laleeuw Wijziging m.i.v. 11.02.2022

Mr. Amber NABLI Gaat van Mr. Steven De Canck naar Mr. Michel de Clippele Wijziging m.i.v. 11.01.2022

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

Mr. Sara DE MOOR Mr. Céline Masschelein Opname m.i.v. 11.01.2022

Mr. Sien DE PAUW Mr. Bruno Soenen Opname m.i.v. 11.01.2022

Mr. Justine KOCHUYT Mr. Jan De Winter Opname m.i.v. 11.01.2022

Mr. Justien VAN de VOORDE Mr. Virginie Ciers Opname m.i.v. 11.01.2022

OPNAME LIJST STAGIAIRS  
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Julie DECLERCQ Mr. Bart Van Lancker Opname m.i.v. 11.01.2022

Mr. Eleonore DE NEVE Mr. Pieter Van Assche Opname m.i.v. 11.01.2022

WEGLATING LIJST STAGIAIRS   
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Ana DE COSTER Mr. Jan De Winter Weglating m.i.v. datum opname Brussel Nederlands

TABLEAU 
OPNAME TABLEAU (NA STAGE)  
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Camille VANSTEENKISTE Mr. Véronique Pede Opname m.i.v. 11.01.2022

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

Mr. Virginie CIERS Opname m.i.v. 11.01.2022 

(komende van balie West-Vlaanderen)

WEGLATING TABLEAU
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Reinhard DHONDT Weglating m.i.v. 06.12.2021

Mr. Patricia VAN dEN NOORTGAETE Weglating m.i.v. 31.12.2021

Mr. Dirk RAES Weglating m.i.v. 31.12.2021

Mr. Cathy VAN LANCKER Weglating m.i.v. 31.12.2021

Mr. Françoise HAUWAERT Weglating m.i.v. 31.12.2021

Mr. Leen PEETERS Weglating m.i.v. 31.12.2021

Mr. Tijs VAN VYNCKT Weglating m.i.v. 31.12.2021

Mr. Céline DE PAUW Weglating m.i.v. 11.01.2022

Mr. Eline LIEVENS Weglating m.i.v. 31.01.2022  

Mr. Lise VANDENHENDE Weglating m.i.v. 11.01.2022

TWEEDE KANTOOR
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Ellen DE RAEDT Stopzetting tweede kantoor m.i.v. 31.12.2021

Mr. Hans HERBRANT Stopzetting tweede kantoor m.i.v. 31.12.2021

11.01.2022
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Confrater Pascale Roose werd ingeschre-

ven op de lijst van stagiairs balie Gent op 

1 oktober 1992 met als stagemeester con-

frater Dirk Van de Gehuchte en opgeno-

men op het tableau op 21 november 1995.

Onze balie had het voorrecht haar te mo-

gen kennen als een uiterst discreet, min-

zaam en correct confrater.

U kon confrater Pascale Roose vooral 

ontmoeten als curator in faillissementen 

en als vereffenaar van vennootschappen. 

Geconfronteerd met gezondheidsproble-

men was zij genoodzaakt sinds 2016 haar 

activiteiten af te bouwen. De dosering 

van opdrachten liet haar toe deze minu-

tieus te blijven opvolgen. Zo bleef ze zich 

juridisch sterk onderlegd en nauwgezet 

verder inzetten.

De afscheidsplechtigheid vond plaats 

in de Onze Lieve Vrouwkerk te Ouden-

burg op donderdag 27 januari 2022 om 

11.00 uur. 

De Raad en de balie bieden aan haar 

ouders, broer, schoonzus en al wie haar 

dierbaar waren, hun deelneming aan.

 

In 
Memoriam

Meester Pascale Roose
geboren in Oostende op 19 juni 1967

overleden in Gent op 21 januari 2022



Ellen 
Cleeren 

Het roer om

2222

Mr Dirk Van de Gehuchte en mevrouw Ellen Cleeren ontmoetten elkaar 

in Café Théatre om de ervaringen van deze gewezen confrater op te tekenen.

Interview

| door Dirk Van de Gehuchte
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DVdG: Is er een leven na de balie? Mis-
schien kan u beginnen met eens kort uw 
carrière te schetsen binnen en buiten de 
balie
EC: Ik ben in 1988 als stagiair aan de balie 

gekomen. Ik deed mijn stage bij wijlen 

Marc Herssens. Ik ben dan toch een 

hele poos actief geweest als curator van 

faillissementen. Maar in 2001 besloot ik 

om de toga over de haag te gooien en de 

balie te verlaten. Vanaf september 2001 

volgde ik een  postuniversitaire opleiding 

journalistiek van één jaar aan de Erasmus 

Hogeschool in Brussel. 

Ik moest in het kader van die opleiding 

stage lopen op een krantenredactie. En 

zo kwam ik terecht op de redactie van De 

Tijd waar ik uiteindelijk bleef tot oktober 

2018.  Toen ben ik ingegaan op een vaca-

ture om de persrelaties te verzorgen bij de 

Federatie van het Notariaat (Fednot) ook 

omdat … (aarzelt) ik dacht het daar een 

beetje kalmer aan te kunnen doen. Een 

vergissing, want dat “kalmer aan doen” 

heeft geen twee maanden geduurd. 

Jan Sap, de CEO van Fednot die zijn 

carrière ook aan de Gentse balie begon, 

vroeg me of ik het communicatieteam 

van Fednot niet wilde leiden. Zo werd ik 

‘teamleader communication’, zoals dat 

heet. Dat team heeft tot doel de notaris-

sen op een positieve manier in de kijker 

te werken in de pers. Daarnaast schrijven 

de teamleden artikels voor magazines of 

voor de websites, verspreiden ze bood-

schappen op sociale media of werken ze 

aan scenario’s voor video-opnames. 

DVdG: Ik herinner mij dat jij ooit nog in 
Afrika rondgereisd hebt op momenten 
en plaatsen dat het daar niet zo veilig 
was. Je hebt toch wel iets avontuurlijks. 
De journalistiek en avontuur, dat snap ik 
nog. Het notariaat en het avontuur dat is 
iets anders
EC: Natuurlijk, maar ondertussen zijn 

we alweer 20 jaar verder. Ik ben toch 

een klein beetje, zo hoop ik toch, wijzer 

geworden. Het avontuur kan ook liggen 

in het feit dat je nieuwe dingen durft te 

proberen. Ik herinner mij nog levendig de 

gezichten van sommige advocaten-con-

fraters toen ik zei dat ik de balie zou ver-

laten om journalistiek te gaan studeren. 

Ik zag ze zo denken:  “Die Ellen is echt 

knettergek”. Het was ook duidelijk dat 

sommigen de journalistiek misprijzend 

bekeken. Maar ik trok me daar niets van 

aan. Kijk, alles wat ik doe probeer ik met 

overtuiging en passie te doen. En als ik 

voel dat ik me ergens toch niet meer 

100% voor kan opladen, denk ik… “tijd 

om de bladzijde om te slaan, tijd voor iets 

anders”. (Kijkt wat verontschuldigend). 

Trouwens, drie jobs in een tijdspanne van 

bijna 35 jaar: zo’n grote jobhopper ben ik 

dan toch nog niet?

DVdG: Er zijn er die de balie nooit verla-
ten natuurlijk
EC: Als je graag advocaat bent, moet 

je dat vooral blijven doen, natuurlijk! 

Maar ik kom soms confraters tegen van 

de Gentse balie die mij vertellen dat er 

de jongste 20 jaar toch veel is veranderd.  

Ook in de relatie tussen de advocaten 

onderling. Soms hoor ik dat het niet meer 

zo leuk is, dat de onderlinge concurrentie 

veel harder is geworden. 

DVdG: Ik denk dat we het altijd leuker 
vonden toen we jong waren
EC: Daar is iets van. Maar het is toch een 

gevoel dat ik probeer te vermijden: nos-

talgisch terugblikken op wat was.   Als je 

jong bent, ligt de wereld aan je voeten en 

is er nog zo ontzettend veel te ontdekken. 

Maar ik kijk niet vaak achterom, veeleer 

vooruit. Elke leeftijd heeft zijn charmes. 

En ook nu zijn er nog heel veel dingen die 

ik best superleuk vind!

DVdG: Blik je dan nooit terug op je 
periode als advocaat?
EC:Natuurlijk wel. En let wel, ik heb de 

advocatuur ook altijd zeer graag gedaan. 

Aanvankelijk wilde ik helemaal geen 

advocaat worden. Het was eind de jaren 

80, er was niet zo super veel werk. De 

buurman van mijn ouders, Ward Forrier, 

toen raadsheer in het Hof van Cassatie, 

adviseerde me om het toch eens aan de 

balie te proberen. Op zijn aanraden ging 

ik eens met Marc Herssens praten.  Het 

eerste wat ik tijdens dat gesprek tegen 

Marc Herssens, zei was “Ik ben wel niet 

zinnens om aan de balie blijven”. Maar als 

stagiair ging er dan toch een totaal andere 

wereld voor mij open. Ik vond de advoca-

tuur veel boeiender dan verwacht.  En je 

moet het ook graag doen, anders hou je 

het geen 13 jaar vol.

DVdG: Ellen, er zijn, laat ons zeggen drie 
grote etappes in jouw carrière: balie, 
journalistiek en het notariaat. Kun je 
bij elk van die drie eens zeggen wat voor 
jou de meest significante meerwaarde 
geweest is?
EC: Bij de balie absoluut het besef, via de 

pro deo cliënten, dat er zoveel mensen 

zijn die het moeilijker hebben. Ik heb 

daar ongelooflijk veel van geleerd. Ik 

kom, zoals velen onder ons, uit een mo-

daal, gelukkig, Vlaams gezin. Je studeert, 

je gaat naar de universiteit, begint aan de 

balie en dan kom je daar van de ene op de 

andere dag in contact met een ander deel 

van de samenleving. Je leert dat er toch 

veel mensen zijn die veel minder kansen 

kregen, of ook nooit geleerd hebben om 

verder te denken dan de neus lang is. 

Dat klinkt betuttelend maar toch, mijn 

paardenkleppen vielen van mijn ogen. Ik 

stond soms perplex, zeker als ik schrij-

nende dossiers doornam op de jeugd-

rechtbank. 

“Een journalist valt
meer dan een advocaat

‘met de deur in huis’.”
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DVdG: En als journalist?
EC: Als journalist heb ik ervaren dat je 

opleiding leidt tot een bepaalde manier 

van denken. Dat specifieke denkkader 

beïnvloedt op zijn beurt hoe je omgaat 

met taal. Bij de overstap van de advoca-

tuur naar de journalistiek had ik het ont-

zettend moeilijk om  op een vlotte manier 

te schrijven. Journalisten beginnen elk 

artikel met de essentie van de boodschap 

en wijden dan pas uit over het hoe, waar-

om, waar en wanneer. Als je als advocaat 

een conclusie schrijft,  dan begin je met 

de feiten, haal je vervolgens de juridische 

argumenten aan om dan uiteindelijk 

onder ‘Om deze redenen, behage het de 

rechtbank’ tot de juridische conclusie te 

komen. Je bouwt de redenring anders op. 

Een journalist valt meer dan een advocaat 

“met de deur in huis”. Wat het schrijven 

betreft, was het dus wel een kwestie van 

opnieuw beginnen. 

DVdG: Eigenlijk zouden advocaten dus 
een tijdje journalist moeten zijn
EC: Dat heb ik niet gezegd!

Maar het allermooiste aan de journalis-

tiek is dat je elke dag bijleert. Wat ik daar 

wel miste, is de directe vertrouwensband 

die je als advocaat hebt met je cliënt. Als 

journalist word je sowieso gewantrouwd. 

Ook dat was opnieuw beginnen: het ver-

trouwen winnen van je gesprekspartners 

en van betrouwbare bronnen. Want ook 

dat leer je snel: niemand klopt spontaan 

en belangeloos met zijn verhaal bij een 

journalist aan. 

DVdG: Heb je als journalist nog lessen 
getrokken? 
EC: Ik probeer, maar het is niet altijd 

gemakkelijk, om vooroordelen te laten 

varen. Er zijn er helaas zoveel, bewust of 

onbewust:  van advocaten over journalis-

ten, van  journalisten over advocaten, van 

advocaten over notarissen, van  notaris-

sen over advocaten… Alsof journalisten 

alleen maar uit zijn op sensatie. Alsof 

advocaten er alleen maar op uit zijn om 

te procederen. Alsof je notarissen gemak-

kelijk kan afschaffen en vervangen door 

blockchain. Menslief, de werkelijkheid is 

toch veel genuanceerder dan dat!

Vooroordelen staan een wederzijds begrip 

in de weg. Ik las ooit een citaat maar weet 

niet meer van wie precies het komt. ‘Het 

grote probleem in communicatie is dat 

mensen luisteren om te antwoorden, niet 

om te begrijpen.’ Daar zit veel in.

DVdG: Nog een vooroordeel: “Een nota-
ris moet vooral naar alle begrafenissen 
in de gemeente gaan en zijn eerste klerk 
stelt dan de akte op”?
EC: Neen, ik denk echt wel dat een goede 

notaris voldoende tijd maakt voor advies, 

ook al komen mensen voor iets anders 

op zijn kantoor. Zoals bijvoorbeeld een 

vrouw die een woning koopt met een 

nieuwe partner terwijl ze kinderen heeft 

uit een vorige relatie. De notaris zal van 

zo’n moment gebruik maken om de ko-

pers te informeren over de rechten van de 

kinderen op die woning bij een eventueel 

overlijden, of over de opportuniteit van 

bepaalde clausules in het huwelijkscon-

tract. 

DVdG: Zit de verloningsstructuur van 
de notaris dan niet een beetje verkeerd 
in elkaar omdat die heel veel verdient 
aan akten waar hij weinig werk aan heeft 
en weinig verdient aan advieswerk waar 
hij veel kennis en werk moet insteken?
EC: Er is inderdaad sprake van 

“cross-subsidiëring”. Notarissen verdie-

nen relatief goed aan het verlijden van 

een koopakte, hoewel de controles die 

daaraan voorafgaan de jongste decennia 

zijn verdrievoudigd. Maar goed.  Feit is 

dat ze omgekeerd weinig verdienen aan 

bijvoorbeeld familiale akten, alles wat te 

maken heeft met huwelijkscontracten, 

testamenten en zo meer. Er liggen nu 

voorstellen ter discussie op het niveau 

van de minister van justitie om iets aan 

de tarieven te veranderen. We zullen zien 

wat daar uitkomt. Op dit ogenblik is dat 

nog niet duidelijk. De voorstellen moeten 

nog afgeklopt worden binnen de federale 

regering. 

DVdG: Je hebt al drie carrières achter de 
rug. Je begint aan een vierde carrière als 
freelance redacteur. Vanuit die ervaring 
en met het helikopterzicht dat je nu 
hebt: wat is volgens jou de unique selling 
proposition van de advocaat? 
EC: Die vraag vind ik moeilijk te be-

antwoorden, precies omdat er zoveel 

verschillende soorten advocaten zijn: dé 

advocaat bestaat niet. Je kan een advocaat 

die in een Brussels zakenadvocatenkan-

toor werkt en zich bezig houdt met fusies 

en overnames of met beursintroducties 

niet vergelijken met een strafpleiter. Ze 

zijn beiden “advocaat’ maar hun job heeft 

toch een totaal andere invulling.  

Het pleitmonopolie dan? Pfff, dat zou 

ik niet naar voor schuiven als zijnde een 

‘unique selling proposition”. Het is na-

tuurlijk waar dat de advocaat burgers met 

de nodige deskundigheid door juridische 

procedures loodst en hun rechten voor 

de rechtbanken verdedigt, maar voor 

veel burgers en ondernemers is dat geen 

meerwaarde waar ze warm van worden. 

Integendeel, veel burgers willen de ge-

rechtelijke molen liever mijden. 

Ook de vertrouwensband en de geheim-

houdingsplicht is niet uniek… Hier moet 

ik toch even over nadenken. 

DVdG: Of is dat de unique selling pro-
position, dat er zodanig veel verschil-
lende soorten advocaten zijn dat men 
kan doorverwijzen naar het juiste soort 
advocaat voor elk probleem? Ik probeer 
u niets in de mond te leggen (zegt hij al 
proberend)
EC: Dan zou ik zeggen in materies die 

niet voor de hand liggen en zeker ook 

niet voor het rapen liggen. Want juridisch 

advies valt tegenwoordig overal te rapen: 

bij banken, vermogensbeheerders, vak-

bonden, accountants, HR-dienstverleners, 

op het internet… Noem maar op! Je zou 

een advocaat kunnen omschrijven als een 

deskundige gids in de juridische jungle. 

Dat veronderstelt wel dat hij een door-

gedreven juridische kennis of expertise 

heeft. 

“Het grote probleem in communicatie is
dat mensen luisteren om te antwoorden,

niet om te begrijpen.”
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Anderzijds bieden de evoluties wel nieuwe 

kansen voor de advocatuur. Denk alleen 

nog maar aan de betonstop in Vlaande-

ren, de nieuwe alternatieve woonvormen, 

de milieu- en klimaatproblematiek, de 

bescherming van privégegevens in een 

digitale wereld, de bescherming van 

knowhow en bedrijfsgeheimen, de met-

averse, …  …. Allemaal evoluties waar je 

als advocaat nog een dikke kluif aan kan 

hebben. 

DVdG: Wat is volgens u de advocaat-be-
middelaar?
EC: De rol van een bemiddelaar is toch 

dat hij partijen tot een oplossing brengt 

waarin ze zich beide kunnen vinden. 

Daarin vind ik advocaten niet uniek. 

Notarissen hebben ook een bemiddelende 

rol. Psychologen kunnen ook bemiddelaar 

zijn. Advocaten en notarissen hebben het 

voordeel dat ze beide ook de juridische 

achtergrond hebben zodat ze de bemid-

delde oplossing in de juiste juridische 

vorm kunnen gieten.  

DVdG: Is de advocaat-bemiddelaar op 
dat ogenblik nog wel bezig als advocaat 
(vraagt de interviewer roekeloos)?
EC: Een bemiddelaar heeft een andere 

rol dan een advocaat. Mijn idee van een 

bemiddelaar is iemand die zelf geen be-

slissing “oplegt” zoals een rechter maar 

die de partijen met elkaar laat onderhan-

delen zodat ze onderling tot een oplossing  

komen. Een advocaat verdedigt in eerste 

instantie het belang van zijn cliënt, dus 

van één van de partijen. 

DVdG: Een advocaat die geraadpleegd 
wordt door twee partijen met de vraag 
hun akkoord deftig op papier te zetten. 
..?
EC: Dat is voor mij niet de essentie van de 

advocatuur. 

DVdG: (Geeft het op) Misschien iets 
makkelijker: wat is het leukste dat u ooit 
in de advocatuur overkomen is?
EC: Er zijn heel veel leuke momenten 

geweest. Ik heb de beste herinneringen 

aan de revue en aan de revue-isten. In 

2018 was er een speciale revue omdat die 

toen 50 jaar bestond. Ik mocht daar ook 

aan meedoen. Dat was, na al die jaren, zo 

leuk, hartverwarmend en plezant. Ik was 

zo blij dat ik die kans kreeg. Al die jongere 

en oudere revue-isten nog eens te kunnen 

terugzien, dat vond ik super.

Marc Herssens was op het moment dat ik 

daar stage liep een heel plezante, een heel 

leuke stagemeester. Ik heb daar ook goede 

herinneringen aan als mens. Met zijn 

goedlachsheid.

En ik koester een paar Italiaanse aarde-

werken kopjes die ik ooit een keer uit 

dankbaarheid van een pro deo cliënte 

heb gekregen. Die dame, kon en mocht 

mij niet betalen maar stond daar ineens 

met vier theetasjes en vier onderbordjes 

voor de deur. Het was een Italiaanse aan 

wie ik altijd terugdenk als ik uit haar 

tasjes thee drink en wiens naam ik nooit 

zal vergeten. Dat is eigenlijk de grootste 

vreugde van een advocaat, het gevoel echt 

iets te kunnen betekenen voor iemand. 

Dit klinkt heel geitenwollensokken-achtig 

(kijkt verontschuldigend). Maar dat moet 

je koesteren als advocaat, dat vertrouwen 

en het geloof dat individuele cliënten in u 

hebben, dat is het schoonste dat er is aan 

het beroep van advocatuur vind ik. Echt 

waar.

“Een bemiddelaar 
heeft een andere rol
dan een advocaat.”

Interview

“Als je het echt wil maken 
als advocaat: probeer zoveel 
mogelijk uit te groeien tot 
een volwaardig expert in de 
materie die je boeit en die 
expertise met je empathie te 
combineren.”
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Interview



DVdG: Welk advies wil je geven aan 
jonge advocaten vandaag?
EC: Ik zou zeggen: volg je hart. Als je het 

echt wil maken als advocaat: probeer 

zoveel mogelijk uit te groeien tot een 

volwaardig expert in de materie die je 

boeit en die expertise met je empathie 

te combineren. Maar aarzel ook niet om 

te springen en iets anders te doen als je 

voelt dat je elan blijvend op een laag pitje 

staat. Enfin, ik heb dat toch gedaan en 

heb daar geen seconde spijt van gehad.  

Ook als journalist heb ik ook ongelooflijk 

veel schone momenten gehad. En dingen 

beleefd die ik als advocaat niet had kun-

nen beleven. 

Bijvoorbeeld bij De Tijd schreven we veel 

over beursgenoteerde bedrijven die actief 

waren in China, zoals Bekaert. Ik wou re-

portages maken over Vlaamse KMO-on-

dernemers die actief zijn in China. Dan 

ben ik op mijn eentje naar Shanghai ge-

trokken en heb ik daar heel de week ver-

toefd terwijl ik geen woord Chinees kon. 

Ik moest dan op een bepaald ogenblik de 

TGV nemen van Suzhou, een stad 100 km 

buiten Shanghai, naar Shanghai. Ik kom 

daar toe op dat perron waar ik een tic-

ketje moest nemen uit een automaat met 

allemaal Chinese tekens dus ik wist niet 

wat ik moest indrukken om een ticket te 

kopen. Finaal had ik mijn ticket, maar 

wist ik niet naar welk perron ik moest 

gaan. Ik kon het allemaal niet lezen. Ik zat 

dan op die TGV en dan wist ik niet waar 

ik moest uitstappen. Gelukkig heb ik dan 

iemand gevonden die wat Engels kon en 

die mij wat geholpen heeft.

Die KMO-ondernemers waren onder an-

dere een bromelia-kwekerij. Bloemenkwe-

kers uit het Gentse die daar serres hadden 

opgezet. Er was daar ook een vestiging 

van Soudal, de fameuze wielersponsor. 

Eden Chocolates, het bedrijf waarin ook 

Hendrik Bogaert, voormalig staatsse-

cretaris, in participeerde. Een advocaat 

die de mensen daar in China begeleidde 

had toen een avond georganiseerd voor 

mij met allemaal KMO-ondernemers, 

Vlamingen die in en rond Shanghai actief 

waren. Dat vond ik zo fantastisch. 

Ik ben in Rusland en IJsland geweest, 

heb met eigen ogen kunnen vaststellen 

hoe Sabena-curator Christian van Bug-

genhout het Memling hotel in Kinshasa 

moest runnen, .. Ik bezocht ook Ceuta 

bijvoorbeeld, een Spaanse enclave in het 

noorden van Marokko, aan de Middel-

landse Zee. Ik kon daar praten met poli-

tiemensen, de lokale veiligheidsdiensten, 

vluchtelingenwerkers en met mensen 

in de vluchtelingenkampen. Die waren 

maanden door de woestijn getrokken en 

hadden de meest grove ontberingen mee-

gemaakt in de hoop iets beter vinden, om 

dan te stranden in de zwarte economie in 

Spanje. Die ervaringen had ik toch niet 

willen missen.

Journalistiek en advocatuur hebben 

gemeen dat ze, voor je het goed en wel 

beseft,  helemaal onder je huid kruipen en 

dat je daar van ’s morgens tot ’s avonds,  

dag in, dag uit, mee bezig bent. Het slorpt 

je helemaal op. Je kan het niet maar een 

beetje doen.

Collega-journalisten ergerden zich soms 

aan mijn “gefoeter”. Ik kan inderdaad 

zuchten omdat ik niet of niet snel genoeg 

het resultaat haal dat ik wil behalen. Maar 

dat gefoeter is geen gevolg van een diepe-

re ontevredenheid.  Au fond ben ik super 

gelukkig. Ik ben al jaren gelukkig ge-

trouwd, heb een man met wie ik een goed 

team vorm en die op veel vlakken mijn 

tegenpool is. Hij is veel rustiger, en houdt 

me met beide voetjes op de grond. Mijn 

“man van staal”, zeg ik soms grappend. 

Hij werkt bij Arcelor Mittal.   

We hebben een aantal jaren geleden 

een klein huisje gekocht in Zeeland en 

ik breng mijn weekends tegenwoordig 

daar door, zo combineer ik” the best of 

both worlds”. Gent is een toffe stad waar 

ik woon en werk en leef. Maar als ik wil 

uitwaaien, letterlijk en figuurlijk, sta ik 

op een uurtje in Zeeland. Het is vlakbij 

de Oosterschelde. Het gebeurt dat ik op 

warme zomerdagen eerst even ga zwem-

men in de Oosterschelde, zo om 7-8u ’s 

morgens en vervolgens begin te schrijven. 

Geluk is recht evenredig met het besef dat 

je je gelukkig mag prijzen.  

Als journalist dreig je soms wel cynisch 

te worden. Alleen al omdat zoveel com-

municatie is gestuurd en het vaak heel 

moeilijk is te achterhalen wat er achter de 

maskers en manipulaties schuilt. Zorg-

wekkend is ook dat zoveel mensen zich 

laten leiden door “fake news”. 

DVdG: Een afsluitende vraag aan een 
gelukkig mens. Wat staat nu nog boven-
aan je bucket list?
EC: Dat zijn niet meer de grote wilde 

uitspattingen van weleer.

Het zijn heel eenvoudige dingen. Meer 

tijd vrijmaken om te genieten van het 

mooie: een goed boek, een goede theater-

voorstelling, genieten van muziek of een 

tentoonstelling. Maar belangrijker nog 

dan dat: meer tijd doorbrengen met de 

mensen die mij echt dierbaar zijn. On-

langs zag ik mensen terug die ik al jaren 

niet meer had gezien. Sommige vrienden 

en kennissen verlies je uit het oog, soms 

zonder aanwijsbare reden. Iedereen heeft 

het altijd zo druk, druk, druk. Maar je 

omringd weten met mensen om wie je 

geeft en omgekeerd, is het belangrijkste 

toch.  Ach, al de rest is relatief. 

DVdG: Bedankt Ellen, je gaf niet altijd 
de antwoorden waarop ik gehoopt had, 
maar het was een fijn gesprek en leuk 
elkaar nog eens terug te zien. Veel succes 
in je nieuwe carrière.
EC: Vele groetjes aan de voormalige con-

fraters.
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Een 
bemiddelaar 
heeft 
een 
andere rol 
dan 
een 
advocaat.”

“



MIGUEL UREEL
politierechter

Dat we altijd goed op onze woorden moeten letten en best aandacht hebben voor wát we aan wie vertellen 

is voor een advocaat een evidentie en zou het bij uitbreiding voor alle mensen moeten zijn. 

Ik maakte het mee toen een aantal jaar geleden op een zitting  in Antwerpen een vrouwelijke Politierechter 

terloops vroeg of we in Gent “die nieuwe politierechter, mijnheer Ureel al hadden ontmoet en wat we van hem vonden” …

Eigenlijk zonder argwaan kon ik antwoorden dat we hem natuurlijk nog niet lang kenden, 

maar dat de balie op basis van zijn debuut wel erg blij met hem was, dat hij zich van een heel milde kant had laten zien…

dat hij tijdens de zitting vriendelijk omging met advocaten en mensen in persoon… 

dat een opschorting gemakkelijk kon … dus, nog eens, dat we gelukkig waren met zijn komst. 

De Antwerpse politierechter aanhoorde het zonder commentaar en zei toen 

quasi even terloops als dat ze het onderwerp had aangekaart, dat ze “met die nieuwe politierechter in Gent getrouwd was”…  

Toch even schrikken en het snelle “Oef !”-gevoel dat ik niets verkeerd had gezegd… 
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Manneke, gij zoudt beter rechten doen…

Ik heb een klassieke opleiding La-

tijn-Grieks gevolgd en zoals bij iedereen 

rees aan het einde van mijn studies de 

vraag “Wat nu” ? Spontaan en gevoels-

matig ging mijn voorkeur als sportieve 

jongeling het meest uit naar turnleraar 

of kinesitherapeut… Tijdens de laatste 

twee jaar van de humanioraopleiding 

had ik echter ten gevolge van het nieuwe 

VSO-systeem (Vernieuwd Secundair 

Onderwijs) in zo goed als geen enkel we-

tenschapsvak onderricht gekregen, terwijl 

mijn twee voorkeuropleidingen toch een 

redelijke wetenschappelijke voorkennis 

vooronderstelden. Er werd me voor die 

studierichtingen dan ook snel duidelijk 

gemaakt dat dat gewoon niet haalbaar 

was en het was uiteindelijk mijn leraar 

Grieks met wie ik een goede band had 

die zei: “Maar manneke, gij zoudt beter 

rechten doen. Gij zult da goe kunnen” en 

zo ben ik effectief in de rechtenopleiding 

beland. Evident was dat niet, want ik kom 

helemaal niet uit een gezin met juridische 

achtergrond: mijn vader was arbeider bij 

de toenmalige RTT en moeder was deel-

tijds huismoeder en deeltijds poetsvrouw 

in een jeugdinstelling. Verder studeren 

was toen en binnen mijn familiale context 

de uitzondering. Al mijn neven waren 

vissers in Nieuwpoort en  ik was in gans 

de familie de enige die voor het  niet evi-

dente universitaire pad koos.

Ik woonde toen in Veurne en zoals alle 

echte West-Vlamingen ben ik mijn stu-

dies gestart in Gent waar ik mijn kandi-

daturen voltooide. Ik zat er op kot aan 

het Sint-Pietersplein wat het voordeel had 

dicht gelegen te zijn bij de Overpoort-

straat maar ook bij de aula’s waar ik af en 

toe les volgde, maar met het onvoorziene 

nadeel dat er in juni kermis was met alle 

ongemakken vandien. 

Samen met enkele vrienden hadden we 

tijdens het uitgaan in Brussel het lumi-

neuze idee opgevat om onze licenties 

in Brussel aan de VUB verder te zetten, 

kwestie van onze horizonten te verruimen 

hetgeen ook daadwerkelijk gebeurde.  

Zo veranderde ik ook van  kot naar de 

hoofdstad. 

Na het voltooien van de rechtenstudies 

behaalde ik eerst nog een aggregaat hoger 

onderwijs aan de VUB met grote onder-

scheiding, waarna ik in 1991 aan de balie 

te Brussel ben begonnen als advocaat-sta-

giair binnen het kantoor Blontrock, 

Kenis, Libeer, gespecialiseerd in sociaal 

recht, wat toen aanleunde bij de bijzonde-

re licentie sociaal recht die ik had gevolgd. 

De balie Brussel was voor mij een redelijk 

evidente keuze om de eenvoudige reden 

dat men er als stagiair toen veel meer 

kon verdienen dan elders.  Mijn eerste 

maandvergoeding, dat herinner ik me nog 

zeer goed, beliep 30.000 Belgische Frank 

BRUTO! (750 euro) en dat was toen ge-

middeld bijna drie keer zoveel als elders 

…Mijn echtgenote  die ik tijdens onze 

tweede licentie had leren kennen, was ge-

lijktijdig met mij in Mechelen aan de balie 

gestart en verdiende daar toen 12.000 BEF 

(300 euro) per maand BRUTO !  

Altijd aandacht dus voor wat we aan wie vertellen … een reminder. 

Het antwoord zou in dit specifieke geval overigens niet anders zijn geweest indien 

ik op voorhand van die huwelijksband op de hoogte zou zijn geweest omdat de 

heer Ureel nu eenmaal bij zijn aantreden by far de mildste politierechter was … 

Inmiddels is het mildste er in mijn beleving al een beetje af en heeft de tijd hem 

strenger gemaakt … én lijkt hij soms iéts minder geduldig te zijn dan aanvankelijk 

gedacht … én is het lastig uitstel vragen … na een paar jaar actieve dienst is het 

tijd voor een paar vragen over al dan niet voortgeschreden inzichten inzake straf-

maten … en of er in huize Ureel met twee politierechters aan één tafel en in één 

bed dag en nacht alleen maar over verkeer wordt gesproken …
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Opties verbreden en rechtbank spelen

Ik ben een aantal jaren advocaat gebleven, 

deels in het kantoor in Brussel en deels 

met een eigen bijkantoor in Mechelen. In 

het kantoor in Brussel werden jaar na jaar 

beloftes gemaakt van een vaste samenwer-

king, werd het woord “vennoot” al eens 

genoemd, maar die plannen werden naar 

mijn gevoel op een te lange baan gescho-

ven en zodoende besliste  ik mijn opties te 

verbreden door in 1996 deel te nemen aan 

het examen beroepsbekwaamheid voor 

magistraat, waarin ik de eerste keer slaag-

de. Ik had evenwel geen concrete plannen 

om daar meteen iets mee te doen omdat 

ik los van de advocatuur ook nog voltijds 

les gaf. 

Aan de hoge school te Mechelen doceer-

de ik verschillende rechtsvakken aan 

de studenten graduaat boekhouden in 

avondonderwijs en in het dagonderwijs 

was dat aan het middelbaar te Antwerpen 

waar ik een aantal jaren les heb gegeven 

in het beroepsonderwijs aan “het Kiel” in 

de schaduw van het Beerschotstadium. Ik 

kan u verzekeren, dáár les geven kostte in 

het begin letterlijk bloed, zweet en tranen: 

afzien he ! Die studenten hadden bij voor-

baat het vooroordeel dat ik als advocaat 

een “dikke nek” zou zijn en dat was dus 

bij aanvang zeer moeilijk les geven, uiterst 

vermoeiend. Maar na een paar maanden 

kreeg ik het idee om eens een aantal 

toga’s mee te nemen naar de les, een paar 

handboeien ook  en liet ik de studenten 

“rechtbank spelen” met een concrete 

uitgewerkte casus en dat initiatief vormde 

een kantelpunt. Plots  was ik een toffe 

en kreeg ik hun vertrouwen en meteen 

was dat een heel dankbaar publiek waar 

ik zelf veel van heb geleerd. Toen ik er 

stopte heb ik zelfs verschillende telefoons 

gekregen om aub terug te komen, hetgeen 

wel een zekere voldoening gaf. Wat ik in 

dat beroepsonderwijs heb ervaren is dat 

de  meerderheid van die leerlingen vlot 

het gewoon ASO aankan , maar door 

gebrek aan interesse zowel in henzelf als 

in hun studies vanwege hun, het mag 

gezegd vaak allochtone ouders, ongemo-

tiveerd in die beroepsrichting belandden 

… veel verloren talent. Ook het sociaal 

determinisme speelde er vaak een cruciale 

negatieve rol, hoewel ik sommigen later 

tot mijn vreugde heb terug gezien nadat 

ze geslaagd waren in de politieschool of 

een eigen zaak hadden opgestart, terwijl 

anderen helaas passeerden langs de raad-

kamer…

Rambotijd 

In 1998 was de aantrekkingskracht naar 

de magistratuur toch gegroeid, want in 

dat jaar kandideerde ik voor een plaats 

als substituut-krijgsauditeur te Brussel, 

een functie die me meteen  intrigeerde 

omdat men er bij manier van spreken een 

duobaan van substituut en onderzoeks-

rechter in één deed. Ik werd er meteen 

benoemd en heb dat gedurende twee  jaar 

heel graag gedaan en me gebogen zowel 

over de eigenlijke militaire misdrijven 

van insubordinatie en desertie, als over 

soms zware misdrijven van gemeen recht,  

tot verkrachting toe, gepleegd door mi-

litairen. Ik vergezelde in die tijd ooit een 

bataljon para’s gedurende een aantal we-

ken naar Otterburn (binnen het Engelse 

graafschap Northumberland). Omdat ik 

automatisch de graad van majoor had, 

kreeg ik er een legerjeep ter beschikking 

om er samen met mijn griffier en 2 leden 

van de gerechtelijke politie rond te toeren 

en de militaire gewoontes en gebruiken 

te leren kennen.  Zalige “rambotijd” ! Na 

twee jaar kreeg ik te horen dat  de krijgs-

raden zouden worden afgeschaft en kreeg 

ik de keuze tussen parket Brussel of par-

ket Mechelen, waarbij ik voor het laatste 

koos omdat ik inmiddels sedert mijn 

afstuderen samen met mijn echtgenote in 

die stad woonde.   Begin 1999 ging ik dus 

aan de slag in Mechelen en werd er me-

teen in  de parketvijver gegooid: “Hier is 

een computer, hier zijn dossiers en begin 

maar  op het verkeer, daar kan je weinig 

verkeerd doen.” Zo startte ik mijn parket-

carrière op de verkeerssectie van het par-

ket… hoofdzakelijk ook omdat niemand 

anders dat wou doen. 

De onderwijsmicrobe liet me verder ook 

niet los en sinds  1999 geef ik, tot op 

vandaag, graag les aan de politieschool 

te Emblem ( Campus Vesta) waar ik de 

vakken strafvordering, strafrecht en mis-

drijven tegen personen doceer. 

BOM

Toen een collega van de drugssectie op 

het parket te Mechelen met pensioen ging 

heb ik diens functie overgenomen en  ben 

ik lang op die drugssectie gebleven. Ik 

combineerde het na een tijd wel met de 

sectie mensenhandel, maar de specialiteit 

waarin ik me echt wel het meest  en gedu-

rende de langste tijd  heb bekwaamd was 

deze van de BOM : de Bijzondere Opspo-

ringsmethodes. Ik werd dus BOM-magis-

traat … iets wat weinig anderen durfden 

te doen omdat men zich vaak op glad 

juridisch ijs begaf maar wat mij op het lijf 

geschreven bleek. Een BOM- magistraat 

is eigenlijk een beetje de vertrouwensma-

gistraat voor de speciale politiediensten 

belast met alle bijzondere opsporings-

methodes zoals observaties (schaduwen 

van verdachten), infiltraties, plaatsen van 

verborgen bewakingsamera’s, gps . … Als 

de politie overweegt om zoiets te doen, 

moet zij een vertrouwelijk verslag opstel-

len waarin wordt aangegeven waarom 

die BOM’s nuttig zouden kunnen zijn en 

dat verslag overmaken aan de BOM-ma-

gistraat, die dan na lectuur ervan beslist 

of de gewenste opsporingsmethodes 

kunnen, ja of nee. Vaak werden de gren-

zen van het wettelijk kader afgetast en 

moesten er op kritieke momenten snelle 

beslissingen worden genomen. Ik heb me 

destijds volledig in die materie verdiept, 

raakte er zeer in gespecialiseerd en schreef 

er zelfs een uitgebreid vademecum over 

dat nog altijd wordt gebruikt. 

In Mechelen had ik in die hoedanigheid 

ook het geluk te kunnen samenwerken 

met zeer bekwame en gedreven onder-

zoeksrechters met wie ik open kaart 

speelde, waardoor er niet alleen een ver-

trouwensband ontstond, maar waardoor 

we ook een aantal grote dossiers met 

succes hebben kunnen afronden.



Tonnenzaken

Op een bepaald moment werd in het 

kader van de gerechtelijke hervorming be-

slist dat er op BOM-niveau moest worden 

gecentraliseerd in Antwerpen en uitein-

delijk verloor de functie daardoor voor 

mij een deel van haar aantrekkingskracht. 

Vanuit Antwerpen kwamen instructies 

om te focussen op de zogenaamde “ton-

nenzaken” (tonnen drugs dus) en kon 

ik ook niet meer met mijn bekende en 

vertrouwde en gedreven politiemensen 

samenwerken. Kortom, ik kreeg het ge-

voel dat de administratieve logheid ver-

stikkend begon te werken en bovendien 

stelde ik ook vast dat ik na al die jaren 

onverschilliger begon te worden. Dat was 

één van de redenen dat ik na meer dan 

10 jaar als BOM-magistraat besloot dat 

het tijd was voor een nieuwe uitdaging, 

waarbij ik zélf in eerste instantie twijfelde 

tussen het Federaal Parket waarvoor ik 

de nodige opleidingen had gevolgd en de 

strafuitvoeringsrechtbank waarvoor ik 

evenzeer de daartoe vereiste attesten had 

behaald. 

Overgekwalificeerd

En in die twijfel was het mijn echtge-

note, die toen al politierechter was te 

Antwerpen, die me op het idee bracht 

om dáárvoor te gaan. Ook het aspect 

“leeftijd” speelde bij mijn afwegingen 

een rol: na meer dan 15 jaar een zeer 

hectisch professioneel leven te hebben 

geleid, met constante telefoons en met 

veel weekenddiensten, leek een rustiger en 

afgebakend vaarwater mij aantrekkelijk. 

Dát en het feit dat ik dicht bij de mensen 

zou staan en dat ik zélf recht zou kunnen 

spreken voor de gewone mensen in een 

begrijpelijke en tastbare materie sprak mij 

het meest aan. Al waren er ook nog wel 

overwegingen van vertwijfeling: alles wat 

ik héél goed kende, gooide ik immers weg 

als een versleten rugzak … mensenhan-

del, drugs … Ik gaf studiedagen, colloquia 

en seminaries over de BOM en dat zou 

ineens allemaal verdwijnen 

Ook bij de hoorzitting van de Hoge Raad 

kreeg ik reacties “ toch veel te overgekwa-

lificeerd te zijn voor die job.” En in alle 

openheid was dat ook voor mezelf wel er-

gens een eerste reflex … Uiteindelijk kan 

men echter NOOIT  overgekwalificeerd 

zijn en alle kennis die ik bij het parket heb 

verzameld kan ik als politierechter goed  

toepassen, onder andere  om tot een cor-

recte straf te komen. Ik heb ook vrij snel 

door welk vlees ik er in de kuip heb en 

twijfel zelden.

Ik ben als politierechter gestart, inmid-

dels 5 jaar geleden in Gent waar ik op 2 

september 2016 mijn eed aflegde en kort 

daarna mijn eerste strafzitting deed. Het 

was toen de filosofie van de Voorzitter om 

te starten in Gent omdat dáár het meeste 

politierechters zijn aan wie je als nieuwe-

ling iets kon vragen en die je een beetje 

konden opleiden.  En dat strafrecht, dat 

ging vrij snel omdat ik op mijn ervaring 

als parketmagistraat kon terugvallen. 

Maar het  burgerlijk aspect van de job heb 

ik zwaar onderschat, dat was van nul her-

beginnen en in het begin vloeken waarom 

ik toch van job was veranderd… Gelukkig 

kreeg ik op dat vlak veel hulp van collega 

Van Trimpont van wie ik veel vonnissen 

en documentatie kreeg. Ik heb die alle-

maal aandachtig gelezen en bestudeerd  

en na een paar jaar kon ik zeggen dat ik 

met 70-80 % van de zaken wel weg kon, 

al blijven sommige gespecialiseerde re-

gres- of verzekeringskwesties tot op heden  

nog altijd een uitdaging. Ook bij collega 

De Meyer kan ik nog steeds terecht met 

speciale vragen en problemen en krijg ik, 

wat nog belangrijker is, steeds een prag-

matisch en correct antwoord. Voor de rest 

was er voor een beginnend politierechter 

niet al te veel ondersteuning en was het 

eerder zichzelf beredderen en zelf zoeken 

naar bruikbare informatie. 

Toen er in Sint-Niklaas een collega ziek 

werd, heeft men mij gevraagd of ik daar 

wilde zetelen, wat ik ook meer dan een 

jaar heb gedaan. Het nadeel van Sint-Ni-

klaas is dat je er meestal alleen bent. Er 

zijn twee politierechters die op verschil-

lende dagen zetelen en de dag dat jij dan 

zetelt ben je er per definitie alleen en 

meer op jezelf aangewezen. Ik had wel 

het geluk dat de twee griffiers er  een heel 

goed geolied team vormden met wie het 

zeer fijn samenwerken was en voor wie 

nooit iets te veel was. Beide griffiers zon-

gen ook in een koor en tijdens de middag 

werd er vaak (zonder mij) gerepeteerd. 

Mooie tijd !

Toen collega Ann Grawet, die enkel in 

burgerlijke zaken zetelde onder meer in 

de politierechtbank te Dendermonde, 

benoemd werd in het Hof, werd mij ge-

vraagd om haar daar op te volgen.  De 

collega die er heerst doet er  geen  bur-

gerlijke zaken , iets waar ik het au fond 

niet mee eens was omdat ik het niet fair 

vond ten opzichte van alle andere politie-

rechters van wie wel werd verwacht dat ze 

zowel straf- als burgerlijke zaken behan-

delden,  maar kom, het is wat het is. En op 

die manier heb ik dus een jaar gezeteld in 

de burgerlijke kamer in Dendermonde in 

een  systeem waar ik voorzitter was van de 

inleidingskamer van waaruit ik alle zaken 

diende te verwijzen naar de respectieve 

pleitkamers, maar de voorzitter van al 

die pleitkamers was ik ook allemaal zélf. 

Dat was een kwestie van goed zittingsma-

nagement, zorgen dat er niet teveel zaken 

tegelijk werden gefixeerd, dat de conclu-

sietermijnen klopten, enzoverder. 

Maar goed, ik heb daar ook wel veel bijge-

leerd en tot wanneer er in Dendermonde 

een nieuwe collega werd benoemd, ben ik 

dat blijven combineren met mijn strafzit-

tingen op maandag in Gent.

 

Sedertdien werk ik full time in Gent waar 

ik zowel straf- als burgerlijke zittingen 

doe. Gelukkig ziet de ondervoorzitter 

Pieter De Meyer er nauwgezet op toe dat  

alles netjes verdeeld blijft onder collega’s 

en de “zittingsgelijkheidspuzzel” klopt:  

elke week een strafzitting en om de 3 tot 

4 weken een burgerlijke zitting, waarbij ik 

telkens op de dagen dat ik zitting heb, na-

dien tot 18 of 19 uur in de rechtbank blijf 

om de dossiers voor de daaropvolgende 

week voor te bereiden en de vonnissen 

van de dag zelf na te zien en te onderteke-

nen. Ik ben dan ook de griffiers dankbaar 

dat zij elke week de nodige inspanningen 

leveren om de vonnissen zo snel mogelijk 

af te werken. De zaken die in beraad zijn 

genomen, neem ik dan mee naar huis 

om er daar in alle rust de vonnissen in te 

schrijven.
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Minder doden in de moordsectie

Ik heb al heel wat waters doorzwommen 

en ben daarbij vaak met zeer zware cri-

minaliteit in aanraking gekomen, maar 

verkeersinbreuken zou ik zeker niet 

minder erg durven te noemen omdat 

het veel meer mensen raakt. Ik heb al 

verschillende dodelijke ongevallen be-

handeld en wanneer een kind wordt dood 

gereden door iemand die zwaar onder 

invloed was van drugs of alcohol dan is 

dat niet te onderschatten en worden veel 

mensen getraumatiseerd voor de rest van 

hun leven. Tenslotte vallen de meeste 

doden  in de verkeerssectie en niet in de 

moordsectie ! Verkeersrecht is dus zeker 

geen strafrecht-light zoals sommigen al 

eens te veel durven te denken. Wat daarbij 

opvalt is  dat de straffen bij andere niet 

verkeersgerelateerde zware misdrijven al 

eens buiten proportie licht durven te zijn 

ten opzichte van wat door politierechters 

in verkeer wordt uitgesproken.

Uitstel ? Dan zeg ik nee !

Ik probeer mijn voorbereidingen altijd 

goed te doen en steek er dan ook veel tijd 

in, waarbij ik  telkens ook op voorhand de 

straffen voor elke inbreuk bepaal en no-

teer welke richting ik denk dat het moet 

gaan, maar met dien verstande dat ik  op 

de zitting ook rekening houd met wat 

er wordt gepleit. Net omdát ik alles heel 

goed voorbereid, zal ik ook niet gemak-

kelijk een zaak uitstellen, al weet ik dat 

de advocaten dat niet zo graag hebben … 

Pas op, als er een gegronde reden is heb ik 

geen probleem met een uitstel, maar als 

het gaat om een beklaagde die de voor-

avond van de zitting nog rap een advocaat 

gaat raadplegen, terwijl hij al maanden 

tevoren is gedagvaard en de advocaat 

vraagt in die omstandigheden een uitstel, 

dan zeg ik nee.  Ik besef heel goed dat 

de advocaat daar geen schuld treft en er 

niets aan kan doen dat zijn cliënt hem te 

laat raadpleegt, maar een standaardzaak 

moet dan wel die dag worden behandeld. 

Meestal leidt dat overigens ook niet tot 

conflicten en reageren de advocaten heel 

begripvol.

Zittingen tot 14 of 15 u zijn ongezond.

Ik vermijd ook uitstellen omdat die de 

daaropvolgende zittingen extra zwaar 

belasten, niet alleen in aantal zaken, maar 

ook in wachtduur. Wat mij betreft duurt 

een zitting tot 12 uur en als dat dan zwaar 

uitloopt omdat er teveel zaken staan 

terwijl er mensen misschien al van 8.30 

u zitten te wachten, dan vind ik dat niet 

verantwoord. Ik weet niet of ik zélf zoveel 

geduld zou hebben.  Een zitting moet 

binnen een redelijke termijn afgehandeld 

worden. Zittingen die tot 14 of 15 uur 

duren, vind ik niet meer gezond, niet 

alleen voor onszelf als magistraat omdat 

de concentratie afneemt, maar ook voor 

de griffier, de zaalwachter, de procureur 

en de mensen zelf … iedereen krijgt het 

op zijn heupen. En voor mij verdient de 

laatste zaak evenveel aandacht als de eer-

ste en om dan rap-rap iets uit te spreken 

omdat ik er genoeg van heb, nee dat doe 

ik niet. Advocaten beseffen dit niet altijd 

omdat ze alleen hun eigen zaak pleiten.

 
Wat vordert de procureur ?

Ik hou steeds rekening met de straffen die 

de procureur vordert en zal niet zo snel 

boven de vordering van het parket gaan, 

al moet ik zeggen dat dat ook wel afhangt 

van substituut tot substituut. De ene 

vordert nu eenmaal strenger dan de an-

dere en dat kan nogal uiteenlopen zodat 

het kan gebeuren dat ik er toch een stuk 

boven ga. De laatste tijd misschien vaker 

dan vroeger, zeker bij de blijvend recidi-

verenden zonder enig normbesef ben ik 

vaak strenger dan het Parket.   

Zo herinner ik mij een zaak waar ik 

zetelde in Sint-Niklaas: een dodelijk on-

geval met een beklaagde zonder rijbewijs 

onder invloed van drugs en alcohol en 

vluchtmisdrijf, die ook werkelijk geen 

enkel medeleven had op de zitting en 

met een zwaar verleden. Daar heb ik toen 

een effectieve gevangenisstraf van 7 jaar 

uitgesproken en ik denk echt dat dat een 

correcte straf was, die overigens in hoger 

beroep bevestigd is geworden. Ik heb hem 

toen ook op de zitting onmiddellijk laten 

aanhouden.

Streng straffen is niet moeilijk

Uw indruk is correct dat ik doorheen 

de jaren voor bepaalde dossiers wel 

strenger ben geworden: alcohol, drugs, 

een beladen gerechtelijk verleden … ja, 

daar ben ik zeker strenger in geworden . 

Los daarvan vind ik niet dat men moet 

straffen om te straffen. Streng straffen is 

niet moeilijk, maar correct straffen wél ! 

Ikzelf probeer altijd rekening te houden 

met de mens die voor mij staat. Iederéén 

kan eens een misstap begaan en om die 

dan meteen burgerlijk dood te doen met 

zware geldboetes heeft weinig zin. Ik zal 

dan ook gemakkelijk een groot deel van 

de boetes met uitstel uitspreken omdat de 

minima doorgaans al zeer hoog zijn

Neem nu door een rood licht rijden:  

minimumboete  30 euro  x 8, hetzij  240 

euro te vermeerderen met nog 300 euro 

aan kosten, wat al een bedrag boven de 

500 euro impliceert … en let op, voor 

sommigen die al eerder veroordeeld zijn 

voor soms “crapuleus rijgedrag” zoals 

we dat noemen, heb ik daar ook niet het 

minste probleem mee, maar voor iemand 

van 60 jaar met een blanco verleden die 

om een aanneembare reden verstrooid 

was, is 500 euro gewoon te veel. Daar kan 

voor mij de straf volledig met uitstel of 

zelfs een opschorting.
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Mensen zonder moreel besef

De overtredingen waar ik het meest moei-

te mee heb, zijn die van recidiverende 

alcoholisten en druggebruikers die vaak 

zware ongevallen veroorzaken met al het 

leed dat daar inherent aan is. Soms is er 

een achterliggende  problematiek, maar ik 

moet vaststellen dat er ook een (gelukkig 

klein) percentage van mensen bestaan 

die totaal geen moreel besef meer hebben 

en eigenlijk niet vatbaar zijn voor verbe-

tering. Zij rijden zoals ze willen rijden, 

begaan massa’s overtredingen en trekken 

zich zelfs op de zitting niets aan. Voor die 

categorie ben ik heel streng en vind ik het 

soms jammer dat ik gebonden ben door 

sommige te lage maximumstraffen.

Alcoholslot

Alcoholsloten zal ik niet altijd opleggen 

omdat ik enerzijds van mening ben dat 

dat veel te veel geld kost (reken gemiddeld 

minimum 4000 euro) zélfs al kan je dat 

wel deels compenseren met de geldboete, 

maar vooral omdat  echte alcoholisten het 

systeem toch altijd zullen kunnen omzei-

len en dat het beoogde doel er dus niet 

altijd mee wordt bereikt. 

In die zin heb ik moeite met de verplichte 

alcoholsloten die men in bepaalde ge-

vallen als politierechter moet opleggen 

en waar men ons geen appreciatieruimte 

meer laat: een gevaarlijke evolutie in ons 

rechtssysteem, net zoals het verplicht 

opleggen van alle examens bij verruimde 

herhaling.

Artikel 42 ?

U noemt artikel 42 van de wegverkeers-

wet de fetisj van de 21ste eeuw en mijn 

standpunt daarover is: je moet daarmee 

niet overdrijven: het is een hele goede 

maatregel voor mensen van wie je voelt 

dat ze een echt probleem hebben, maar de 

19-jarige die voor het eerst een joint heeft 

gerookt, die dat ook op zitting toegeeft, 

vaak met de ouders daarbij: moet je daar 

meteen een deskundige aanstellen voor 

een haaranalyse ? Ik vind van niet. Geef 

die een rijverbod, leg eventueel medische 

en /of psychologische proeven op, maar 

geef die wel nog een tweede kans.

Werkstraf

Werkstraffen behoren tot de mogelijk-

heden: ik ga niet zeggen dat ik dat regel-

matig opleg, maar als het gevraagd wordt 

en de zaak leent zich ertoe, dan kan het 

wel. Het jammere daarvan is wel dat we 

als politierechter niet in de hand hebben 

welk soort werk we kunnen opleggen. Als 

we zelf de mogelijkheid zouden hebben 

om bijvoorbeeld iemand met een versla-

vingsproblematiek te laten werken in een 

ziekenhuis of in een revalidatiecentrum, 

dan zou ik dat wellicht sneller overwegen. 

Nu kan het perfect zijn dat zo iemand op 

een groendienst of in een containerpark  

moet gaan werken …Wat steekt hij daar 

dan van op over zijn rijgedrag ? Ik kan 

eventueel in een vonnis wel suggesties 

doen inzake het soort werk dat gepast zou 

zijn, maar als de plaatsen bezet zijn, dan 

heb ik daar verder geen vat meer op: de 

justitie-assistent zal er misschién rekening 

mee houden, maar dat weet je niet. Bij 

een probatiemaatregel kan ik dat wél be-

ter sturen en concreter de probatiemaat-

regel omschrijven die ik gepast vind: ik 

doe dat soms bij de jongeren die met een 

opgefokte bromfiets rijden: een straf met 

volledig probatie uitstel waarbij ze een 

cursus moeten volgen bij VIAS. Dat  lijkt 

me dan zinvoller dan een geldboete van 

200 euro die dan toch doorgaans door 

de ouders moet worden betaald. Ze doen 

dan tenminste iéts.

Collectieve schuldenregeling 
met een BMW

Wat is een aanvaardbare verzachtende 

omstandigheid ? Zo in het algemeen is 

het een moeilijke vraag, maar een blanco 

strafregister is toch zo goed als altijd een 

milderende omstandigheid, zeker in com-

binatie met de leeftijd van de beklaagde.

Financiële problemen kunnen ook een 

rol spelen, maar een collectieve schulden-

regeling is voor mij zeker niet altijd een 

vrijgeleide. Ik ben het helemaal oneens 

met  mensen die me op de zitting melden 

dat ze in schuldenregeling zitten en er om 

die reden automatisch van uitgaan dat ze 

dús geen zware geldboete kunnen krijgen. 

Dat is een tendens van de laatste jaren. 

Wat karikaturaal uitgedrukt rijden ze 

wel met een BMW rond, maar een boete 

zouden ze niet kunnen betalen omdat ze 

in collectieve schuldenregeling zitten ??

Ook de persoonlijkheid van de beklaagde 

is van belang: bijvoorbeeld iemand met 

een alcoholprobleem. Wie mij kan aanto-

nen dat hij zijn probleem daadwerkelijk 

heeft aangepakt, zich heeft laten begelei-

den, zich eventueel heeft laten opnemen, 

zich een aantal maanden heeft laten testen 

en mij met andere woorden overtuigt van 

het feit dat hij én beseft dat er een pro-

bleem is én er ook iets aan doet, die zal op 

een mildere beoordeling kunnen rekenen. 

In dit opzicht is het merkwaardig dat 

in dit soort gevallen zo weinig voor een 

autonome probatiestraf wordt gepleit.

Ik blijf me steeds bewust van het feit dat 

de gevaarlijkste beklaagden soms dege-

nen zijn aan wie je helemaal niéts kan 

zien. Dat heb ik vooral geleerd binnen de 

drugscriminaliteit: de gevaarlijkste drugs-

dealers zijn net degenen die niet opvallen, 

die nooit met een opzichtige  patserwagen 

rijden, die zich nooit outen in de straat en 

doorgaans onder de radar blijven.
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Verkeer aan tafel en in bed

Het feit dat mijn echtgenote ook politie-

rechter is, heeft niet tot gevolg dat er bij 

ons aan tafel voortdurend over verkeer 

wordt gesproken. Ik zal niet zeggen dat 

wanneer één van ons beiden iets speciaals 

heeft meegemaakt, dat we het daar niet 

eens over zullen hebben, maar doorgaans 

is het eerder omgekeerd dat we al genoeg 

professioneel met die materie bezig zijn 

zonder dat we er ook privé nog eens op 

zullen doorgaan. We kunnen wel eens 

ventileren bij mekaar, maar daar stopt het 

wel. Ik heb ook altijd geprobeerd niet te 

profiteren van het feit dat mijn echtgeno-

te al véél langer (18 jaar) politierechter is 

dan ik en dus al heel wat meer ervaring 

heeft. Ik tracht het zelf uit te zoeken ook 

al is zij een grote steun voor mij en heeft 

ze al honderden vonnissen gemaakt in de 

meest uiteenlopende materies. 

Wel moet ik vaststellen dat sommige 

collega’s, meer dan op het parket “Ein-

zelgänger” zijn en nog veel te vaak soms 

schitterende vonnissen voor zichzelf 

houden in plaats van ze te delen. Gelukkig 

zie ik dat er hierin de laatste jaren bij de 

jongere collega’s verandering komt en 

men sneller de werkmappen en vonnissen 

uitwisselt. Het warm water moet tenslotte 

niet telkens opnieuw worden uitgevon-

den. Ook de voorzitter maakt hier geluk-

kig een werkpunt van, maar het blijft een 

moeilijk proces.

Ik heb het altijd zélf gedaan

Ik wil niet arrogant zijn en ik weet niet of 

ik het inmiddels “gemaakt heb” zoals dat 

heet, maar ik heb toch altijd mijn eigen 

weg gezocht om te komen tot wie ik nu 

ben. Er zijn wel mensen die ik zeer heb 

gewaardeerd en die een voorbeeld voor 

mij waren zoals de vroegere Procureur in 

Mechelen Paul Lenaerts . Hij sprong er 

voor mij  uit, omdat hij al aan een voor-

beeldig management deed lang voordat 

dat begrip bij Justitie aan de orde was. 

Hij kende mijn ingesteldheid vrij goed en 

heeft mij altijd ondersteund.

Voor het overige heeft niemand mij in 

mijn loopbaan gesteund behalve mijn 

vrouw. Ik ben altijd apolitiek benoemd 

in al mijn functies en behoor tot de ge-

neratie die  het allemaal zélf via examens 

heb gedaan en dat is een verwezenlijking 

waar ik trots op ben, zeker als je weet van 

waar ik kom. Mijn vader bijvoorbeeld 

was nog een peuter, toen zijn vader, mijn 

grootvader dus, door de Duitsers werd 

gefusilleerd in Oostduinkerke. Dit kadert 

in de zaak Irma LaPlasse die veel ophef 

heeft veroorzaakt. De familie UREEL in 

Oostduinkerke behoorde tot de witte 

brigade zoals dat heette. Mijn vader was 

dus amper  2 jaar toen zijn moeder al-

leen kwam te staan met 5 kinderen. Mijn 

grootmoeder heeft die kinderen quasi 

alleen opgevoed en de oudste zussen 

moesten noodgedwongen voor een deel 

voor mijn vader zorgen. Die mensen 

hebben geen van allen de kans gekregen 

om te studeren en moesten integendeel zo 

snel mogelijk gaan werken uit noodzaak. 

Zelf ben ik enig kind  maar de familiale 

context waarin ik ben opgegroeid heeft 

voor mij zeker zijn voordelen: ik kan mij 

heel vlot aan élk niveau aanpassen en dat 

is een troef die ik uit mijn opvoeding heb 

meegekregen. Ik praat even makkelijk met 

de arbeider die de lamp komt vervangen 

in mijn bureau als tegen om het even 

welke hooggeplaatste. Wederzijds respect 

MOET er altijd zijn en ook op de griffie 

vind ik het belangrijk dat men “normaal” 

doet en met iedereen een gezellige babbel 

kan slaan. De ketting is enkel sterk als elke 

schakel werkt.

’t Is ne Marokkaan en dus een dief

Een diepe basisgedachte, zowel van me-

zelf als, zo mogelijk nog meer van mijn 

echtgenote is: rechtvaardigheid en respect 

voor élke mens, onafhankelijk van wie dat 

is of wat diens achtergrond is.  Dát is ook 

de idee die  doorweegt in de opvoeding 

van onze eigen kinderen: zelfs wanneer 

iemand zich raar gedraagt naar onze 

normen, gaan we niet meteen veroordelen 

maar eerst proberen begrijpen waaróm 

iemand zo doet … We hebben het met de 

paplepel ingegeven om ver weg te blijven 

van extreemrechtse discours  zoals “’t is 

ne Marokkaan en dus een dief …”  Ik 

denk dat we in die missie wel geslaagd 

zijn. Ze zijn weliswaar allebei in zekere zin 

een comfortabel leven gewoon, maar wer-

den geen snobs.  Zo hebben ze nog nooit 

een dure gsm gekregen en ze hebben daar 

ook geen behoefte aan en we blijven hen 

duidelijk maken dat het er allemaal niet 

vanzelf is gekomen. We hebben er ook 

altijd op gestaan dat ze gingen werken 

als jobstudent tijdens de vakanties zoals 

ik dat ook altijd zélf heb gedaan: bij Ma-

rie-Thumas aan de lopende band, rekken 

vullen bij de GB, als arbeider in een 

industriële bakkerij van ’s morgens tot 

’s avonds broden uit ovens halen in een 

hitte waar je zweette met liters. 
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Tegenslagen

Mijn moeder met wie ik een zeer goede 

band had is heel vroeg overleden aan 

kanker toen ik pas afgestudeerd was. Dit 

was, ook voor mijn vader die plots en veel 

te vroeg alleen kwam te staan een zware 

dobber en heeft een grote impact op mij 

gehad, ook in die zin dat je wordt gecon-

fronteerd met het feit dat het snel gedaan 

kan zijn en dat je dus moet profiteren 

terwijl het nog kan. Mijn moeder ging 

altijd alles later ooit eens gáán doen wan-

neer ze met pensioen ging, maar ze heeft 

het nooit gehaald. Dat het leven soms 

onverwacht vroeg kan eindigen heb ik dit 

jaar nog ervaren toen één van mijn jeugd-

vrienden plots stierf aan een hartfalen… 

En ook mijn echtgenote heeft al twee 

kankerdiagnoses in haar leven gekregen 

en dit in een stadium dat het echt wel ge-

vaarlijk was. Ze is nog steeds niet genezen 

verklaard met nacontroles die zeker niet 

te onderschatten zijn en psychisch door-

wegen, omdat we elke keer moeten hopen 

geen slecht nieuws te zullen ontvangen. 

Maar ik heb een zeer sterke vrouw die er 

tegen blijft vechten. Wij proberen binnen 

die context ook wel in de mate van het 

mogelijke zoveel mogelijk nú te reizen en 

nú te genieten.

Briesend veulen

Ik denk dat ik van kleins af aan ADHD 

had avant la lettre en ik ben altijd zeer 

actief met sport bezig geweest. Ik heb 

heel lang gevoetbald bij Veurne in eerste 

en tweede provinciale als spits op de 

linksbuiten. Ik was tenslotte één van de 

weinigen die linksvoetig was. Ik was daar 

redelijk goed en gedreven in, bij zoverre 

dat toen ik in het eerste jaar aan de uni-

versiteit in Gent studeerde, ik zelfs twee 

keer per week heen en weer naar Veurne 

reisde om te gaan trainen. Toen dat uit-

eindelijk niet meer te combineren viel ben 

ik vrij snel overgeschakeld naar het lopen 

en nog wat later naar het fietsen waarvan 

het voordeel is dat je heel veel van de om-

geving ziet en tegelijk intensief bezig bent. 

Dat intensief bezig zijn is een beetje de 

aard van het beestje, ook vandaag nog… 

Een goede conditie vind ik belangrijk en 

dan durf ik al eens een beetje de extremen 

opzoeken. Zo heb ik zelfs de Tour Mont 

Blanc gereden, een eigenlijk onverant-

woord lastig traject waarbij je vertrekkend 

vanuit Chamonix  volledig rond de Mont 

Blanc 330 km quasi uitsluitend in de 

bergen rijdt … Het uitzicht is prachtig, 

dat staat buiten kijf,  maar met 8800 te 

overbruggen hoogtemeters en vele cols 

die elk op zich de Mont Ventoux waardig 

zijn is het wel extreem zwaar. Maar goed, 

daar ben ik wel een doorzetter in en eens 

ik de beslissing heb genomen om iets te 

ondernemen, dan doé ik het ook en bij 

manier van spreken val ik  liever dood 

dan op te geven . 

Ik ben ook lid van een wielerclub waar ik 

bekend sta als “het briesende veulen”: dat 

is geen totemnaam van bij de scouts maar  

een omschrijving die bij het wielrennen 

is ontstaan als grap. Ik ben een goede 

klimmer en vorm geen uitzondering 

op het feit dat volwassen wielrenners in 

groep soms een bende kleine kinderen 

zijn (al wil ik er meteen aan toevoegen dat 

we altijd zeer veilig rijden en ver willen 

wegblijven van de wielerterroristen die 

denken dat de baan van hen alléén is) die 

bij elk bergje dat ze op een rit ontmoeten 

gaan demarreren om als eerste boven te 

komen en bij wijze van grap maakte ik 

een paar keer het geluid van een onge-

duldig paard vlak voor mijn demarrage. 

Gaandeweg is die gimmick van een on-

geduldig paard een beetje “gecultiveerd” 

en kreeg ik de bijnaam “briesend veulen”. 

Maar ja, paarden maken die geluiden ook 

alleen maar als ze erg blij zijn en op de 

fiets kan zo’n blij gevoel er zeker zijn, ja 

… zelfs tot vandaag voel ik mij nog af en 

toe wel een veulen, al wordt dat met de 

jaren natuurlijk steeds moeilijker (brrr-

ruuuhhhh). En mijn sportieve genen heb 

ik tot mijn vreugde zeker aan de kinderen 

doorgegeven: mijn dochter is triatlon 

atlete en mijn zoon heeft lang gevoetbald 

bij “de club van ’t stad”, Racing Mechelen, 

loopt veel en studeert nu al in zijn laatste 

jaar sportkot aan de KUL … We zijn met 

het ganse gezin bovendien fanatieke skiërs 

en de beide kinderen zijn gebrevetteerd  

skimonitor en skiën ondertussen al veel 

beter en mooier dan de vader. 

Geen weides met 60.000 man

Als ik niet werk of fiets, kan je me be-

trappen op muziek beluisteren: via de 

kinderen heb ik Spotify ontdekt en ik 

heb me eens bezig gehouden om van 

de meer dan 400 cd’s die we hebben, de 

favoriete liedjes in Spotify playlists onder 

te brengen en daar luister ik graag naar als 

tijdverdrijf. Ik houd niet van heavy metal, 

maar voor het overige is het moeilijk één 

bepaald favoriet genre te kiezen: ik hou  

van The Cure, maar als ik in de mood 

ben kan dat evengoed reggae zijn of The 

War on Drugs, Simple Minds, Arsenal, 

Depeche Mode, Texas, enz. Mijn vrouw  

kocht al een paar keer kaarten voor het 

muziekfestival in Werchter, maar eigenlijk 

hou ik niet van te grote massaevenemen-

ten. Ik ben altijd blij als ik van sommige 

optredens kan genieten, maar ik ben ook 

altijd blij als ik er weg ben. Als ik zelf mag 

kiezen ga ik voor kleinschaliger projec-

ten, zoals het Festival van Vlaanderen 

in de klassieke sfeer of Jazz at home in 

Mechelen dat we via vrienden leerden 

ontdekken. Geef mij dus maar een huis-

kamerconcert in plaats van een weide met 

60.000 man … 
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Angsten en dromen

Mijn grootste angst is zodanig in mijn 

fysieke mogelijkheden aangetast te 

worden dat ik niet meer normaal kan 

functioneren. Door een agressieve kanker 

bijvoorbeeld of na een ongeval met letsels 

waardoor ik niet meer zou kunnen wer-

ken of sporten. Dit moet verschrikkelijk 

zijn. Zelfs nú staat niet-sporten gelijk aan 

vervelend worden, bij zoverre dat ik van 

mijn vrouw thuis soms de opmerking 

krijg: “Kom, ga maar een stukje lopen of 

fietsen”. Ook zij voelt het aan, hoe sport 

voor mij noodzakelijk is en ik die inspan-

ningen echt  nodig heb. 

Ik heb nog wel een aantal grote dromen, 

maar één waar ik al een paar jaar in mijn 

hoofd mee bezig ben  is een bikepac-

king-project: met de fiets rondtrekken, 

ja dat wil ik echt nog eens kunnen doen. 

Er zal thuis echter nog wat motiverings-

werk nodig zijn denk ik, want het is ook 

belangrijk om samen te genieten op een 

rustige manier. Alleen nog met de fiets-

club 170 km doorvlammen … die tijden 

zijn voorbij… of niet ? Mens sana in 

corpore sano !!

Het doet mensen oneer aan als we ze in 

slechts een paar woorden proberen te om-

schrijven, maar als we even een alternatief 

voor “briesend veulen” zouden willen 

bedenken, zou “minzame doorzetter” mis-

schien wel een adequaat alternatief kunnen 

zijn: de gedrevenheid waarmee fietsend 

bergen werden overwonnen is een allegorie 

voor het professioneel parcours dat op eigen 

kracht zonder politieke of andere duwtjes in 

de rug succesvol werd afgelegd en de intrin-

sieke vriendelijkheid met ruimdenkend 50 

tinten grijs onbevooroordeeld begrip voor 

“de gewone mensen” en hun problemen, 

zijn kwaliteiten die we in deze brutale luide 

zwart-wit wereld vaak hard missen. Als 

afscheid zei de heer Ureel nog: “Ik ben nu 

5 jaar bezig als politierechter en ik doe dat 

echt héél graag … maar of dat over 5 jaar 

nóg zo zal zijn, weet ik niet. De dag dat ik 

opsta, in de spiegel kijk en denk: Oh nee, 

wéér naar die zitting !, ben ik weg …”. Na-

mens alle gewone mensen: niet te snel aub.
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S&T: confrater, vanwaar komt die passie?
JDW: Het is enigszins merkwaardig dat 

uitgerekend confrater David Serrus mij 

vraagt waar die passie vandaan komt? Is 

hij zelf niet de struiner van rommelmark-

ten par excellence ?

Het collectioneren van munten en bank-

biljetten is, als uiting van verzamelwoede, 

één van mijn uit de hand gelopen hob-

by’s. Verzamelen is een karakteriële eigen-

heid.  Sommigen noemen het een gebrek 

dat storend kan werken bij, bijvoorbeeld, 

de opkuis van een huis. Het syndroom is 

bekend.

Mijn eerste herinneringen aan het intense 

plezier van het verzamelen gaan terug 

tot de speelplaats van de school in Aalst, 

waar ik met Panini-prentjes van voetbal-

lers of wielrenners stond te leuren (“één 

Eddy Merckx tegen drie Roger De Vlae-

mincks”). Die prentjes konden wij dan 

inplakken in de Panini-plakboeken. We 

spreken van de jaren zeventig. Welnu, ik 

heb die plakboeken nog…       

S&T: Jan, hoe begin je aan zoiets?
JDW: Bij het begin. Mijn grootvader 

timmerde vaak, en hij gebruikte daarbij 

dikwijls muntstukjes van 5, 10 en 25 cen-

tiemen als rondellen om de vijzen vast 

te zetten. Deze muntstukjes van Albert I, 

en later ook nog Leopold III, in nikkel en 

zink, hadden een gat in het midden. De 

ouderen onder ons zullen zich dat nog 

herinneren. Ik mocht mijn grootvader 

bij de werkzaamheden meehelpen op de 

voorwaarde dat ik stil zou zitten, wat mij 

nooit is gelukt. Maar ik mocht dus wel 

de muntstukjes aandragen. Mijn groot-

vader leerde mij hoe ik deze muntjes kon 

reinigen, met thinner, of met white spirit 

of ammoniak, en nog van dat soort ver-

frissende toxica. Ik denk dat hij op zijn 

zolder genoeg van dat spul had om gans 

Aalst te laten exploderen.

Zo zag ik ook de technische verschillen 

tussen de muntjes, en kon ik ze op ran-

gorde rangschikken. Ik deed dat zeer 

graag. Kunst was dan wel om propere 

zeep te vinden, want anders dan de Ro-

meinen, kwam ik toch tot de vaststelling: 

pecunia olet. 

Een paar eeuwen later trof ik op een 

rommelmarkt twee Belgische bankbiljet-

ten aan uit de jaren dertig: twee art deco 

tekeningen waarvoor de term brieventas 

ofte portefeuille was uitgevonden. Het 

grootste (1.000 frank of 200 belga) mat 

135 op 223 mm. 

Enigszins beneveld door het idee dat ik 

een schat had gevonden, ben ik op zoek 

gegaan naar meer, op andere rommel-

markten, en later op veilingen en beurzen 

of in de Rue Du Midi, bij de beurs in 

Brussel, uitvalsbasis van alle verzamelaars. 

Gaandeweg kwam ook de interesse voor 

numismatiek op gang, dat is de weten-

schappelijke studie van geld en zijn ge-

schiedenis (zo zeg ik dat toch in ernstige 

middens waar men mij en mijn hobby  

vaak diskwalificeert bij de filatelisten met 

stofjassen aan). 
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Advocaten
Plus

Jan De Waele
| door David Serrus en Peter De Wilde



S&T: moeten we ons confrater Jan De 
Waele voorstellen als een strandjutter 
met een metaaldetector?
JDW: Neen. Overigens is de materie van 

de schatvinding bij ons wettelijk geregeld 

en beperkt tot bepaalde domeinen waar 

de kans het grootst is om bommen en 

andere elektriciteitsleidingen te vinden. 

Maar voor het overige is het wandelen 

met een metaaldetector minstens wel een 

gezonde hobby, en er liggen heus nog wel 

wat muntjes in de grond, vooral Romein-

se.

De motor voor mijn zoektocht is, naast 

het aanleggen en aanvullen van mijn 

verzameling (met de technische weten-

schap over het object ‘munt’ of ‘biljet’), de 

kennismaking met allerhande raar volk. 

Er bestaat weinig twijfel dat er bij elke 

verzamelaar wel ‘een hoek af is’, maar je 

vindt het specimen terug in werkelijk alle 

lagen van de bevolking. Door de band 

(of is het de bank) genomen, weten deze 

mensen astronomisch veel over de maat-

schappij en haar economisch-financieel 

reilen en zeilen, over de tijden heen. Velen 

van deze numismaten zijn wandelende 

encyclopedieën, die publiceren in schitte-

rende boeken. Vaak wordt dit gelardeerd 

met smeuïge verhalen over personen die 

wij in de geschiedenislessen hebben leren 

kennen als onberispelijke autoriteiten. 

Zo heb ik dus veel geleerd over de ge-

schiedenis van onze gewesten, die dan 

plots heel levendig wordt en zeer dichtbij 

komt. In de marge, ook de bierconsump-

tie ervaart hierbij gunstige invloeden.    

S&T: heb je een specialisatie?
JDW: Wie zegt dat hij in het één of het 

ander een specialist is, waagt zich op glad 

ijs. Maar mijn aandacht gaat vooral naar 

de emissies op Belgisch grondgebied, 

inbegrepen de Brabantse omwenteling en 

de Oostenrijkse en Spaanse Nederlanden, 

en van Frankrijk. Het laat zich vermoeden 

dat ik daarover iets weet.   

S&T: ik heb nog wel wat muntjes in mijn 
portefeuille, kan ik u deze verkopen? 
Zijn oudere munten automatisch meer 
waard dan jongere en wat bepaalt de 
waarde van een munt?
JDW: U kan zeker geen gangbaar geld ver-

kopen: krachtens de wet van 8 mei 1924 

is het “verboden de geldstukken, welke 

in België gangbaar zijn of in de openbare 

kassen aanvaard worden, te koopen of te 

verkoopen tegen een hoogeren prijs dan 

hunne wettelijke waarde of mits om het 

even welke premie”. Het zal u wellicht niet 

verwonderen dat er toch de klassieke uit-

zondering bestaat op dit strenge verbod: 

de overheid mag dit wel doen, bijvoor-

beeld wanneer zij bijzondere stukken of 

reeksen te koop stelt.   

Wat de waardebepaling van de munten 

betreft, het is vrij evident dat ook hier 

de wet van vraag en aanbod geldt. Die is 

in de eerste plaats de resultante van het 

slagaantal en vervolgens de graad van 

vernietiging van het stuk. Aldus kan ge-

makkelijk uitgelegd worden dat een van 

de meeste zeldzame stukken van België (5 

fr. van 1838 - 5.203 geslagen stukken) veel 

duurder is dan oudere stukken van een 

zelfde gewicht (25 gram zilver) uit een 

grotere oplage. 

Wat de vernietiging betreft, die is in 

tegenstelling tot de oplage die bepaald 

wordt bij Koninklijk Besluit, moeilijker 

in te schatten. Voor de numismaat in 

spe: biljetten vanaf 1944 (dus na de Gutt 

operatie) uitgegeven door de Nationale 

Bank, blijven onbeperkt inwisselbaar aan 

de loketten van dezelfde Bank. Belgische 

muntstukken kunnen niet meer ingewis-

seld worden. Het aantal niet-teruggekeer-

de biljetten bedraagt volgens de Nationale 

Bank 273.898 exemplaren voor een totale 

waarde van 9.205.278 euro. Abstractie 

gemaakt van het verlies of het teloorgaan 

om welke reden dan ook, bevinden deze 

biljetten zich waar ze horen: bij de verza-

melaar. Ook zij bepalen, meestal in hun 

regio, de vindbaarheid van deze objecten. 

Het tweede criterium, weze het onderge-

schikt voor de waardebepaling, is de staat 

van bewaring van het stuk. Wanneer dit 

niet, of amper gecirculeerd en dus zonder 

letsels is (‘prägefrish’ zeggen de Duitsers), 

is het meer waard  dan wanneer het erg 

afgesleten is (‘een pletskop’ zeggen ze in 

Dendermonde).

Tenslotte wordt de waarde ook bepaald 

door de beweegredenen van de verzame-

laars. Niet allemaal zijn ze immers alleen 

gedreven door de zuivere numismatiek. In 

een recent verleden was de aankoop van 

munten, zo goed als dit het geval was voor 

antiek of schilderijen en kunstvoorwer-

pen…, een middel om de herkomst van 

gelden door de wastrommel te halen. Dit 

heeft thans eerder plaatsgemaakt voor een 

andere beweging, met name de speculatie 

die dan officieel, via bankrekeningen, 

gaat: op internationale veilingen worden 

actueel gigantische bedragen geboden, 

vooral op goudmunten. Dit maakt de 

markt die het muntgebeuren ook is, ner-

veus.   
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S&T: zijn er nog Griekse of Romeinse 
munten in de handel?
JDW: Massa’s, zo goed als andere munten 

uit die tijd (bv. Keltische, of stukken uit 

het Verre Oosten). Het is overigens intri-

gerend om vast te stellen welke dingen 

hebben gefungeerd als betaalmiddel. 

In doorsnee zijn ze niet erg duur. Vaak 

worden ze verwerkt in halskettingen of 

armbanden. 

Anders dan de Griekse munten die de 

godheid eren, leren de beeldenaars van de 

Romeinse keizers ons veel over de on-

veiligheid van de functie, en over de vele 

familiemassacres uit die tijd.

S&T: wat zijn voor u de mooiste  
munten?
JDW: Zilveren munten met een mooie 

stempelglans onder een natuurlijke pa-

tine. De combinatie van het een en het 

ander, geven aan munten een bijzonder 

visueel beeld waar ik moeilijk op uitge-

keken geraak. Helaas heeft zich daarbij 

een zekere zin tot perfectionisme gevoegd 

waardoor elk kras of vlek op het ding het 

plezier dreigt te bederven.    

Even verduidelijken: munten worden 

geslagen, vroeger met een hamer, en sinds 

de 17 eeuw steeds meer, machinaal. De 

stempels (de matrijzen) kunnen op een 

bijzonder wijze geslepen (gepolijst) wor-

den, de munten ook. Dit geeft aanleiding 

tot bijzondere kleur- en licht effecten. 

Sommige munten hebben aldus een ‘flan 

miroir’.

Over de jaren heen zal het zilver natuur-

lijk verkleuren en zal er zich een dunne 

stof- en soms vetlaag op vormen. Dit 

wordt dan de patina genoemd. In de 

sector bestaat er een regel van good be-

haviour, te weten dat de patina niet mag 

weggenomen worden, bijvoorbeeld met 

zilverkuis. Op de Amerikaanse markt 

worden zilveren munten zonder patina 

vaak gediskwalificeerd. 

S&T: kan je tips geven voor beginnende 
verzamelaars?”
JDW: De numismatiek is een wondere 

wereld waarin het mij lukt mijn gedach-

ten te verzetten, en, af en toe, eens stoom 

af te blazen. Verzamelen is zeker niet 

alleen een kwestie van kopen en verko-

pen. Het vereist studie en kennis die kan 

verkregen worden door museumbezoek 

en uitwisseling met collega verzamelaars. 

Zoals voor het veroveren van het hart 

van uw wederhelft past het wat geduld te 

hebben (bijna zoveel als voor het scheiden 

ervan). 

Bovendien, er bestaat altijd mooier op 

de wereld, maar dat moet je ook kunnen 

laten staan, en beter van op afstand be-

wonderen. 

Bij het starten van mijn verzameling (het 

jaar des heren 1993) was de passie eerder 

een drift. Dat heeft het leergeld duur 

gemaakt.     

Vraag dus ook raad aan een oude rat. 

Een verzameling aanleggen start met het 

bepalen van een streefdoel, bijvoorbeeld 

door het afbakenen van een tijdperk en 

een territorium. Beperk haar tot type-

munten, eerder dan de volledigheid van 

een reeks te ambiëren.
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Aangezien de huidige situatie allerminst 

bevorderlijk is voor onze sociale contac-

ten en dreigt te wegen op ons mentale 

welzijn, trachtte de Vlaamse Conferentie 

haar bijdrage te leveren door – waar 

mogelijk en mits inachtname van alle 

geldende maatregelen – de sociale en 

culturele activiteiten zoveel mogelijk te 

laten doorgaan. 

Op 3 november 2021 stond het langver-

wachte bezoek aan “Lights on Van Eyck” 

gepland. De ode aan grootmeester Jan 

Van Eyck bestond uit 2 grote onderdelen: 

een licht- en klankspektakel in de Sint-Ni-

klaaskerk, met aansluitend een rondlei-

ding (met gids) doorheen stad Gent, in de 

sporen van Jan Van Eyck. De voorstelling 

nam de aanwezigen mee doorheen het 

oeuvre van Jan Van Eyck én de woelige 

geschiedenis van één van de bekendste 

kunstwerken van ons land, het Lam Gods. 

De reacties na deze culturele hoogmis 

waren lyrisch en de aanwezigen konden 

dan ook terugblikken op een bijzonder 

geslaagde avond.

Omdat de boog niet altijd kan gespannen 

staan, organiseerde de Vlaamse Conferen-

tie op donderdagavond 18 november 2021 

een afterwork samen met de Commissie 

van Stagiairs, in Bar Popular. Hoewel 

extra voorzichtigheid was geboden gelet 

op de stijgende coronacijfers (waarop 

strikt werd toegezien), deinsden velen 

er niet voor terug om gezamenlijk, doch 

op veilige afstand, het glas te heffen. Het 

deed de Vlaamse Conferentie overigens 

veel plezier om zoveel stagiairs te mogen 

ontwaren onder de aanwezigen. Omgeven 

door al dat jong geweld voelden ook de 

aanwezige VLC-bestuursleden zich plots 

weer zo jong als een veulen en springle-

vend… tot het ochtendgloren doorheen 

de gordijnen priemde. Dat er echter een 

grote groep enthousiaste jonge mensen 

klaar staat om zich aan onze Gentse balie 

te profileren, staat vast!

Voor de afwezigen op de afterwork kwam 

er op maandagavond 29 november een 

tweede kans om de sociale contacten én 

de resistentie te onderhouden. In de on-

dertussen gekende en gezellige wijnbar 

Parole stond immers een volgende wine-

tasting gepland. De aanwezigen konden 

genieten van één champagne, twee witte 

en twee rode klassewijnen, vergezeld van 

enkele charcuteriebordjes. In tegenstel-

ling tot de vorige edities werd de tasting 

ditmaal begeleid door een sommelier 

(in opleiding), die de aanwezigen extra 

kon voorlichten over al dat lekkers. De 

lachende gezichten bij afloop spraken 

boekdelen.

Na al die plezierigheden zou men haast 

gaan vergeten dat het er ook soms serieus 

aan toe gaat. Nadat de studieavond van 

Professor Dr. Reinhard Steennot (oor-

spronkelijk ingepland op maandagavond 

22 november 2021) last minute diende te 

worden geannuleerd wegens verstrengde 

coronamaatregelen, werd het studiemo-

ment op 2 december 2021 gehouden via 

webinar. Ditmaal geen uiteenzetting over 

CST’s, FFP2’s, antigeentesten of andere 

Omicron’s, maar een bijzonder boeiende 

voorlichting over actuele topics inza-

ke consumentenbescherming. Hoewel 

het licht toch heel even uitging, bewees 

Professor Steennot nog maar eens een 

uitzonderlijk goed, spontaan en gestruc-

tureerd spreker te zijn. De aanwezigen 

hebben ongetwijfeld veel opgestoken.

Op 16 december zou een volgende vor-

mingsmoment plaatsvinden via webinar. 

Ditmaal niet de klassieke opstelling, m.n. 

een spreker die het publiek een uiteenzet-

ting aanbiedt over een afgelijnd juridisch 

topic, maar een dialoog tussen enkele 

advocaten van de Gentse balie (van alle 

leeftijden) en enkele vertegenwoordigers 

van de Taskforce Overmorgen. De TFO 

is een OVB-initiatief waarbinnen enkele 

geselecteerde advocaten specifiek gaan 

nadenken over en acties ondernemen 

voor de toekomst van de advocatuur; een 

topic dat ons allen dus zeer sterk aanbe-

langt. Tijdens het gesprek kwamen diverse 

interessante topics aan bod, bv. de vragen 

of de advocaat ook een bediende kan zijn, 

of de advocaat telkens ethisch moet han-

delen of de deontologische ontwikkeling 

de innovatie binnen ons beroep beperkt. 

Ook het publiek liet zich niet onbetuigd; 

de Q&A-sectie werd dan ook veelvuldig 

bestookt met prangende vragen en op-

merkingen. Hoewel het er soms wat verhit 

en bitsig aan toe ging, waren de navol-

gende reacties bijzonder lovend. Eenieder 

raakte geïnspireerd door zoveel enthousi-

asme en toewijding voor de toekomst van 

ons beroep!

Na de jaarwisseling besliste de Vlaamse 

Conferentie om even de evolutie van 

de coronacijfers af te wachten alvorens 

nieuwe activiteiten te organiseren. Het 

eerstvolgende evenement stond ingepland 

op 27 januari 2022: een bezoek aan de 

familiebrouwerij Huyghe in Melle. De 

aanwezigen kregen eerst een rondleiding 

doorheen het volledige complex van de 

brouwerij, bekend vanwege het roze oli-

fantje, om navolgend de avond te kunnen 

afsluiten met een tasting van Huyghe-bie-

ren naar keuze. Aanrader!

De Vlaamse Conferentie wenst eenieder 

tot slot een fijn, voorspoedig en vooral 

gezond 2022, hopelijk het jaar waarin de 

sociale contacten zich stilaan zullen her-

stellen en het leven opnieuw zijn normale 

gangetje zal gaan. Wij doen er, samen met 

de Raad van de Orde en de Commissie 

van Stagiairs, alleszins alles aan om u te 

blijven voorzien van o.a. de nodige juri-

dische opleidingen én om u af en toe van 

de nodige verpozing te voorzien. Er dient 

namelijk, nu meer dan ooit, aandacht 

te worden geschonken aan de mentale 

gezondheid van ons allemaal. Hopelijk 

tot snel !

De Vlaamse
Conferentie

| door Maarten Devreese

Hoewel COVID-19 tijdens de wintermaanden ongenadig op ons (sociale) leven bleef inhakken, 

zat de Vlaamse Conferentie niet stil. Stilaan lijkt er toch licht te komen aan het einde van de tunnel.



(SH: Stafhouder; CC: Stafhouder Cauwe; 

VA: Vice-Stafhouder Van Asch)

Uit het interview met de rechtstreeks 
verkozen leden bleek dat er in gerech-
telijk jaar 2020-’21 niet zo veel vooruit-
gang geboekt is op het vlak van de alge-
mene vergadering van de OVB. Hoe was 
jullie ervaring daaromtrent?
 

CC: Hoewel er toch twee fysieke verga-

deringen hebben plaatsgevonden, was ik 

nogal ontgoocheld over de agendering 

daarvan. Doordat we gedwongen waren 

om hoofdzakelijk digitaal te vergaderen, 

werden er veel discussies over belangrijke 

thema’s uitgesteld. Een degelijk debat is 

enkel mogelijk als je fysiek met elkaar 

kunt overleggen. Alle leden waren blij 

toen vergaderingen weer fysiek konden 

plaatsvinden, maar helaas zijn ook daar 

deze belangrijke thema’s onvoldoende aan 

bod gekomen. En zo worden al deze dis-

cussies verder vooruitgeschoven.

SH: Intussen weet iedereen dat een video-

conferentie met 60 mensen zeer moeilijk 

verloopt. Dit leidt tot uitstelgedrag. In 

het geval van de advocatuur en de OVB 

is dit wel zeer ongelukkig, want de OVB 

kan zich eigenlijk geen status quo meer 

permitteren: er liggen heel wat zaken in 

het vuur. Deze impasse wordt niet alleen 

veroorzaakt door de pandemie, maar ook 

door bv. de te grote samenstelling van de 

algemene vergadering. Die enkele fysie-

ke vergaderingen hebben geleid tot veel 

bakkeleien, discussiëren en amenderen, 

waardoor we uiteindelijk een tekst ver-

krijgen die niet langer een coherent geheel 

vormt. Op die manier is het zeer moeilijk 

om inhoudelijke vooruitgang te boeken.

VA: Hoewel sommige thema’s gemakkelijk 

te behandelen zouden moeten zijn in een 

kort debat, wordt dit erg bemoeilijkt door 

de grootte van de algemene vergadering, 

waarbij het debat dan wordt weggekaapt 

door enkelingen, met tussenkomsten die 

soms niet ter zake doen, terwijl anderen 

dan nauwelijks de vergadering lijken te 

volgen. Dit is spijtig, want de bestuurders 

leveren wel zeer goed werk. 

CC: Hoewel ik wel voorstander ben van 

een breed forum en een brede algeme-

ne vergadering, zou het bestuur aan de 

huidige beperkingen kunnen tegemoet-

komen door uit de algemene vergadering 

een tiental leden te selecteren, die dan een 

bepaald thema verder gaan bewerken. Op 

die manier kunnen de grote lijnen dan 

gemakkelijker worden vastgesteld.
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In de vorige editie peilde Strop & Toga naar de ervaringen 
van de vijf confraters aan uw balie die in juni 2020 recht-
streeks werden verkozen als lid van de algemene vergadering 
bij de OVB. In deze editie is het de beurt aan de Stafhouder, 
pro-Stafhouder Christian Cauwe en de vice-Stafhouder, die 
evenzeer deel uitmaken van de algemene vergadering.

Ronde tafel OVB (deel 2)
| door Robbe Van de Wiele



Het huidige systeem van amenderingen 
krijgt veel kritiek. Hoe zou de reglemen-
tering efficiënter kunnen?

CC: Zoals gezegd, kan dit worden opge-

lost door per onderwerp een beperkte 

groep het vertrouwen te geven van de 

algemene vergadering. Dit is in het ver-

leden reeds gebeurd, bv. bij de discussie 

omtrent de mogelijke samenwerkings-

verbanden tussen advocaten en niet-ad-

vocaten. Toen werden we met een vijftal 

leden aangeduid, waarbij wij dan een 

tekst hebben voorbereid. Die tekst is er 

uiteindelijk doorgekomen zonder al te 

grote amenderingen. Dergelijke werkwijze 

zou zeker van pas komen in de huidige 

‘crisisperiode’.

SH: Als advocaten zijn wij voorlopig 

zwaar gebuisd in het opstellen van regle-

menten. We zijn te detaillistisch, houden 

te veel rekening met uitzonderingen op 

de uitzondering, waardoor de reglemen-

ten niet meer doorzichtig zijn en tot veel 

discussie aanleiding geven. Bij eenvoudi-

gere reglementen zou het ook mogelijk 

moeten zijn om dit via videoconferentie 

te doen, maar nu lijkt het alsof we die 

impasse aanvaarden.

CC: Er is inderdaad een nood om ons te 

beperken tot de essentie. We denken en 

handelen binnen de algemene vergade-

ring te veel als jurist en te weinig als ad-

vocaat. Het gaat om meer dan het louter 

stemmen van juridische regels. Toen we 

ons bv. afvroegen of er een reglement 

moest komen omtrent de (wettelijk voor-

ziene) mogelijkheid voor een advocaat 

om ook rechter te zijn in ondernemings-

zaken, merkten we op een bepaald ogen-

blik dat weinigen er eigenlijk voorstander 

van waren dat een advocaat dergelijke 

taak ook kan uitvoeren. Dan hadden we 

eigenlijk net moeten reglementeren dat 

dit deontologisch niét mogelijk was. Het 

feit dat dit reglement dan mogelijks zou 

gecasseerd worden, is eigenlijk irrelevant, 

aangezien we op die manier tenminste 

een duidelijke visie hadden uitgedragen 

als algemene vergadering.

VA: Te veel advocaten redeneren vanuit 

hun eigen ervaringen en praktijk als advo-

caat, terwijl we hier net afstand van moe-

ten nemen. Die beperktheid is moeilijk 

te overstijgen. Dit is zeer hard opgevallen 

bij het debat over de verhoging voor de 

minimumvergoedingen voor stagiairs. Er 

werd te weinig rekening gehouden met 

de algemene principes (nl. waar de OVB 

voor staat), en er werd te veel geredeneerd 

vanuit een eigen beperkte, conservatieve 

toekomstvisie. Op die manier blijven we 

in onze eigen voet schieten.

SH: We redeneren inderdaad te weinig 

vanuit onze algemene belangen en vanuit 

onze maatschappelijke relevantie als ad-

vocaat. Het ontbreekt ons dan aan moed. 

Onze deontologie wordt vaak gezien 

als een groot marktvoordeel, maar eens 

deontologie bedreigend wordt voor onze 

lokale belangen, dan worden onze kern-

waarden toch iets te gemakkelijk opzij 

geschoven.

Wat zijn jullie specifieke interesses op 
het vlak van de werking van de OVB? 
Van welke commissies zijn jullie lid?

SH: Ik ben lid van de commissie Stafhou-

ders en van de commissie deontologie. Ik 

beschouw die beide als de ‘chambreerka-

mers’ voor de algemene vergadering. Daar 

wordt gepolst naar wat er leeft, waarvoor 

er een draagvlak is, … Door dit openlij-

ke debat tussen de Stafhouders kunnen 

we tot een uniforme visie komen. De 

commissie deontologie is dan eerder de 

voorbereidende kamer. De ideeën die o.a. 

in de commissie Stafhouders weerhouden 

werden, worden daar dan inhoudelijk 

verder uitgewerkt. In de commissie Staf-

houders zetelen naast alle Stafhouders 

ook de leden van de raad van bestuur van 

de OVB. De commissie deontologie is 

uitgebreider. 

Mijn voornaamste ambitie aldaar is om 

de beleidsmensen wakker te houden: waar 

nodig de pijnpunten blootleggen, en waar 

mogelijk de visie op de advocatuur bijstu-

ren. M.i. zijn we o.m. bij de reglementen 

omtrent de mogelijke nevenactiviteiten 

een verkeerde weg ingeslagen. De slinger 

is daar te veel doorgeslagen richting het 

ondernemerschap. Het is belangrijk om 

hieromtrent debat te blijven uitlokken.

VA: Ik zit van voordien ook al in de com-

missie bewindvoerders. Als commissie 

hebben we daar bv. geprobeerd om te 

wegen op de besluitvorming van de Mi-

nister van Justitie omtrent het nieuwe 

Centraal register van bescherming van de 

personen (CRBP). Dat is helaas niet opti-

maal gelukt, waardoor we nu een systeem 

hebben dat nog tal van kinderfouten kent. 

Dit bewijst dus wel de noodzaak aan een 

daadkrachtige tussenkomst van de OVB.

Daarnaast zetel ik af en toe ook als ver-

vanger in andere commissies.

CC: Ik ben lid van de commissie deon-

tologie. Een zeer belangrijke commissie, 

maar we verdrinken ons inderdaad te 

vaak in details en verliezen zo de grote 

lijnen uit het oog. Ik ben benieuwd naar 

de komende bijeenkomsten, waar toch 

enkele belangrijke thema’s gepland staan. 

Daarnaast ben ik lid van de commissie 

betreffende de MaNaMa advocatuur/

togaberoepen. Daar is op vandaag nog 

zeer weinig vooruitgang geboekt, hoewel 

de OVB hieromtrent nochtans een zeer 

duidelijke beleidskeuze heeft gemaakt. 

Tot slot ben ik ook lid van de commissie 

die zich buigt over de collectieve verzeke-

ringen.

CC: Die commissiewerking zou moeten 

worden uitgebreid naar ‘werkgroepen 

ad hoc’: je kunt wel debatteren, maar 

vervolgens moet er wel een tekst worden 

gemaakt. Dit kan bv. ook gebeuren door 

een bestuurder met zijn/haar competente 

ploeg.
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VA: Na mijn allereerste algemene verga-

dering was ik zeer ontgoocheld. In feite 

hebben we een soort tussenniveau nodig 

tussen het bestuur van de OVB en het 

bestuur van de balies. De commissies zijn 

soms zodanig groot, waardoor het moei-

lijk is om tot een consensus te komen. We 

kunnen bv. denken aan een soort ‘dage-

lijks bestuur’? Op die manier geraken 

zaken, die goed werden voorbereid, niet 

in de ‘mist’ van de debatten van de alge-

mene vergadering.

 

CC: Wij zijn geen wettenmakers. Ik merk 

wel dat dit bestuur goed begrepen heeft 

dat het belangrijk is om eerst grote lijnen 

uiteen te zetten. Er wordt eerst gepolst 

naar wat de visie is van de algemene ver-

gadering.

VA: De bestuurders leveren zeer goed 

werk en hebben ook uitmuntende studie-

diensten. Het probleem is dat ideeën of 

initiatieven nu en dan worden afgeketst 

op soms weinig gefundeerde kritiek bin-

nen de algemene vergadering.

CC: Eigenlijk is er op vandaag nog steeds 

geen consensus over wat ons precies bindt 

als advocatuur. Voor mij is dat de eed en 

het engagement dat daar wordt aange-

gaan, samen met de kernwaarden.

SH: De vraag naar de identiteit van de ad-

vocatuur is actueler dan ooit. De perime-

ter van ons beroep speelt daar een belang-

rijke rol in. Wie zal dit bewaken, stelt dat 

er op termijn hoofdzakelijk nog mensen 

in de algemene vergadering zetelen die 

slechts in bijberoep advocaat zijn…?

Wat is volgens jullie de grootste uitda-
ging  naar de toekomst van de advoca-
tuur toe? En wat is de mogelijke rol van 
de OVB daarin?

SH: We moeten de denkoefening blij-

ven maken om een zo breed mogelijk 

gedragen toekomstvisie te creëren voor 

de advocatuur, zonder daarbij onze kern-

waarden te verloochenen. Dit wordt zeer 

moeilijk: door de huidige reglementering 

inzake de nevenactiviteiten en de peri-

meter van ons beroep zijn we een route 

ingeslagen die ons net wegleidt van die 

kernwaarden. Het zal veel discussie vergen 

om dit te corrigeren.

CC: Ik onderschrijf dat volledig. Het is 

alsof we goede wijn hebben, maar dat we 

die willen aflengen zodat iedereen ervan 

kan drinken. Op termijn heb je enkel nog 

water over. We willen niemand laten val-

len, maar we mogen daardoor niet verwa-

teren. Dat vormt de uitdaging.

VA: Er zijn ook heel wat andere beroeps-

groepen die juridische diensten aanbie-

den. We moeten een evenwicht zoeken 

om ons hiertegen te wapenen, zonder 

onszelf te verliezen. We moeten onze 

kwaliteiten naar voren brengen en tonen 

welke garanties wij kunnen bieden.

Wat zouden de middelen kunnen zijn 
om dit te verwezenlijken? Zo is iedereen 
het bv. eens over de noodzaak tot digita-
lisering.

VA: Het was de bedoeling van o.m. be-

stuurder Vandromme om de advocatuur 

een moderner imago aan te meten. We 

komen vaak negatief in de pers. Op dat 

vlak is de OVB wel goed bezig. En we 

moeten focussen op wat ons bijzonder 

maakt, op moderne dienstverlening, zo-

dat we afraken van ons oubollig imago. 

CC: Waar we niet goed in bezig zijn, is in 

het bepalen waar onze kern ligt. Dat er 

te veel advocaten zijn, betekent niet dat 

er te veel juristen zijn. Juristen zijn niet 

de vijand van de advocatuur. Daar ligt de 

grote uitdaging: teruggaan naar de kern. 

We moeten niet iedereen op de kar van 

de advocatuur trekken, we moeten goede 

advocaten daarop willen houden. Volgens 

mij zijn we met te veel advocaten en met 

te weinig goede juristen. 

VA: Er is een groot verschil tussen ver-

schillende balies, of tussen een advocaten-

kantoor in de stad en een advocaat op het 

platteland. De vraag is: wat is de grootste 

gemene deler? Bij tussenkomsten in de 

algemene vergadering zie je te vaak dat 

de lokale belangen een grote rol blijven 

spelen.

SH: Dit kan enkel worden verholpen door 

terug te gaan naar kernwaarden.
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Is er volgens jullie een verschuiving 
merkbaar van minder beslissingen door 
de lokale balies naar meer op OVB-ni-
veau? En gaan we op termijn naar een 
algemene balie (OVA)?

SH: Om op uw eerste vraag te antwoor-

den: ja, dat ligt voor de hand. Natuurlijk 

is er discussie over hoe de OVB dit moet 

invullen. Dit maakt de lokale balies niet 

overbodig. Mede gelet op de coronapan-

demie enerzijds en de impasse op het 

niveau van de besluitvorming anderzijds, 

is het duidelijk dat de rol van de lokale 

balies alleen maar groter zal worden. Die 

kunnen zich als ‘eerstelijnsbalie’ profileren 

en op die manier maken dat de beroeps-

organisatie nabij en herkenbaar is voor de 

individuele advocaat. Anders is er te veel 

afstand. De OVB is er zich soms te weinig 

van bewust dat zij de lokale balies nodig 

heeft om haar verhaal verteld te krijgen 

bij haar leden. De communicatie en het 

doorstromen van informatie verlopen 

soms te moeizaam.

CC: Die bezorgdheid speelde reeds toen 

enkele jaren geleden het reglement van 

orde werd herschreven. Toen werd gesug-

gereerd dat de vice-Stafhouders ook lid 

zouden worden van de algemene verga-

dering, net om die lokale verankering te 

realiseren. 

Gaan we naar een OVA? Ik denk het 

niet, minder dan ooit zelfs. Doordat 

West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg 

gefuseerd zijn, zal dit net worden tegen-

gewerkt. Het gevolg hiervan is wel dat 

balie Gent nog meer dan vroeger wordt 

‘geminoriseerd’, hoewel we nog steeds een 

beetje de ‘dwarsliggers’ zijn.

VA: Nu al heerst er overtuiging dat de 

OVB te veel een ‘ver-van-ons-bedshow’ is 

en dat de zaken boven ons hoofd worden 

beslist. Het lokale niveau mag dus niet 

verdwijnen. Een goede beroepsorganisatie 

is ook belangrijk bij het bepalen van de 

eigenheid van ons beroep. We zijn niet 

klaar voor een overkoepelende balie.

CC: De lokale balies zijn er voor de orga-

nisatie van de advocaten. De OVB heeft 

daarentegen tot taak om de belangen van 

de advocaat én van de rechtszoekende te 

behartigen (zoals verankerd staat in de 

wet). Dit is toch een belangrijk verschil 

in missie.

SH: Een van de grootste verdiensten van 

de OVB en van de voorzitter is dat we 

de laatste jaren zeer aanwezig zijn in het 

maatschappelijk debat, bv. bij discussies 

over grondrechten. We moeten op goed 

doordachte manier aanwezig zijn en onze 

stem laten horen. 

Klopt het dat er te veel groepsdenken is 
binnen de algemene vergadering? Hoe 
kunnen we dat remediëren? Belemmert 
dat het nemen van beslissingen?

SH: Er is niet echt sprake van groeps-

denken, maar natuurlijk zijn er bepaalde 

stromingen. Het is onze indruk dat de éne 

balie libertijnser denkt dan een andere, 

terwijl mij toch vooral opvalt dat in elk 

geval de balies van Gent en Antwerpen 

heel vaak vertrekken vanuit de kernwaar-

den. 

CC: We zitten ook meer dan ooit in 

fracties, bv. doordat leden van (gefuseer-

de) balies de algemene vergaderingen 

voorbereiden en tal van zaken onderling 

bespreken. Vroeger was hier geen sprake 

van. Bij ons gebeurt dit veel informeler. 

Nu en dan is er wel overleg binnen de 

Oost-Vlaamse balies. Hierbij is het meest-

al balie Gent die initiatief neemt. 

Nog even toekomstgericht: welke lessen 
kan de OVB trekken uit de coronacrisis?

CC: Dat we kwetsbaar zijn, en dat geldt 

voor ieder van ons. Zonder de pandemie 

zou de OVB veel verder gestaan hebben.

SH: We moeten meer inzetten op trans-

parantie, dat toch een zeer gevoelig item 

blijkt. Bv. bij het Diplad-verhaal hebben 

we hiervoor als stafhouders heel wat 

moeite moeten doen. Dit heeft wel effect 

gehad, waardoor er nu maandelijks een 

specifieke Diplad-vergadering is.  Maar 

ook richting de advocaten zelf. Het zou 

de OVB en Diplad sieren mocht men ook 

eens durven zeggen wat er is misgegaan of 

dat een bepaalde beslissing niet de juiste 

was. 

CC: We moeten ook durven openstaan en 

veel meer spreken met het notariaat, de 

accountants, …

VA: In vergelijking met notarissen, ac-

countants, e.d.m., lijken we te vaak het 

kleine broertje. Het ontbreekt ons soms 

aan daadkracht. Onze besluitvorming en 

ons gebrek aan middelen spelen hier een 

rol in. Voorzitter Peter Callens is wel op 

de goede weg. Het is nodig dat we uit ons 

kot komen, dat we kijken hoe we beter 

kunnen doen. Overleg is zo belangrijk.

CC: Hiervoor moeten we onze identiteit 

bewaren, anders kunnen we niet in debat 

gaan. 
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De Commissie
van

Stagiairs

| door Valentine Vandendriessche

Het nieuwe bestuur van de Commissie 

van Stagiairs is meer dan ooit een waar-

dige opvolger. Dit jaar zit er veel nieuw 

bloed in de Commissie, waarbij elk lid 

uitblinkt in zijn of haar enthousiasme en 

inzet voor de vele activiteiten die zijn ge-

organiseerd of nog op de planning staan. 

Dit jaar wenst de Commissie van Stagiairs 

voluit in te zetten op het organiseren van 

fysieke evenementen met inachtneming 

van de geldende corona-maatregelen. De 

Commissie heeft als doel alle stagiairs 

zich thuis te laten voelen aan de Gentse 

balie en de nodige fundamenten te leggen 

van de confraterniteit die zo hoog in het 

vaandel gedragen wordt in de advocatuur. 

De Commissie van Stagiairs wil daarom 

ook het eerste aanspreekpunt zijn voor 

stagiairs in nood en twijfel. Vaak is de 

eerste stap naar een andere instantie aan 

de balie te groot. De Commissie hoopt 

de stagiair een luisterend oor te kunnen 

aanbieden en gedegen raad te geven. 

Het nieuwe bestuur van de Commissie 

van Stagiairs vloog er na de verkiezingen 

op 8 oktober direct in om een mooie ac-

tiviteitenkalender op te stellen. De eerste 

activiteit vond al plaats op 18 november 

in samenwerking met de Vlaamse Con-

ferentie, namelijk de Afterwork Drink in 

Bar Popular. Veel stagiairs en tableau-ad-

vocaten klonken samen een glas en visite-

kaartjes werden duchtig uitgewisseld. 

Op 2 december 2021 waren alle stagiairs 

meer dan welkom op de bowlingavond in 

O’learys aan Dok Noord. Er belandden 

die avond helaas meer bowlingballen 

in de goot dan dat er strikes werden ge-

gooid. Maar dat was het minst van onze 

zorgen gezien de vele hapjes, het gelach 

en de verhalen die er werden gedeeld. De 

geslaagde avond werd afgesloten met een 

diner in het bijhorende restaurant van 

O’learys. 

De Commissie van Stagiairs sloot het 

jaar 2021 getrouw af met haar kerstdrink. 

Dit jaar vond de kerstdrink plaats op 17 

december onder de stadshal bij de jene-

verbar. Gezien corona de laatste maanden 

al veel roet in het eten had gegooid, wou 

de Commissie deze kerstdrink toch ab-

soluut laten doorgaan. Het weer was ons 

goedgezind, waardoor we de week konden 

afsluiten rond een vuurkolf en met glüh-

wein en/of jenever in de hand. 

Voor de stagiairs die niet aanwezig kon-

den zijn op de kerstdrink, hadden wij 

nog een andere verrassing in petto. Elke 

stagiair aan de balie Gent heeft namelijk 

een kerstkaartje van de Commissie van 

Stagiairs ontvangen. Hiermee hopen wij 

nog meer stagiairs te bereiken en hen 

warm te maken voor het programma van 

de Commissie van Stagiairs.

De Commissie van Stagiairs heeft nog 

veel plannen voor dit gerechtelijk jaar. 

Van zodra de vijfde golf is gaan liggen, 

en we hopelijk gespaard blijven van een 

zesde, zullen weer verschillende activitei-

ten in levende lijve plaatsvinden.

Uw Commissie van Stagiairs hoopt dan 

ook u in 2022 te mogen verwelkomen op 

één van haar activiteiten, al dan niet digi-

taal of fysiek. 

Waarde confraters,

Het is mij een waar genoegen om confrater Anne-Sophie Claus op te volgen als voorzitster van de Commissie van Stagiairs.

 Ik wil deze kans dan ook grijpen om het vorige bestuur van de Commissie uitvoerig te bedanken. 

Helaas was het vorige werkingsjaar 2020-2021 geen evidentie door de geldende corona-beperkingen. 

Veel activiteiten moesten noodgedwongen online plaatsvinden. 
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Advocaat Jan Alleman zuchtte diep. De 

draaideur die de advocaten een vrije 

toegang tot de rechtbank aan de Opge-

eistenlaan moest bieden, had hem als een 

hongerig monster opgeslokt, en weigerde 

om ook maar één centimeter te bewegen 

om haar prooi vrij te geven. Een zekere 

claustrofobie beving hem in de kleine 

ruimte. Terwijl hij wachtte op de komst 

van een lid van het veiligheidscorps 

bedacht hij hoe cynisch het was dat een 

gebouw dat zowat dagelijks draaideurcri-

minelen over de vloer kreeg, was uitgerust 

met een soort criminele draaideur. Enkele 

zweetdruppels begonnen zijn nogal on-

behaarde schedel extra glans te geven. De 

dag was nochtans goed begonnen: na vier 

eerdere weigeringen was hij er in geslaagd 

een bundeltje te laten aanvaarden op het 

rechtspersonenregister, nota bene met 

identiek dezelfde documenten als deze 

waar hij de eerste maal mee weggestuurd 

was.

Eindelijk kwam een bewakingsagente van 

een privé bedrijf aangestapt. Met het bui-

tenhouden van gevaarlijke bezoekers had 

ze nog geen ervaring kunnen opbouwen, 

maar met het binnenlaten van geklemde 

advocaten des te meer. Ditmaal was de 

diepe zucht van mr Alleman er een van 

opluchting. 

Het leek hem alsof zijn leven steeds 

ingewikkelder werd. Hij was steeds een 

trouwe volger geweest van de trends in 

de maatschappij. Hij volgde die zo snel 

dat het hem soms leek alsof hij voor-

liep. Maar tegenwoordig? In gedachten 

schudde hij zijn hoofd. Hij was nog niet 

echt oud, maar in de ogen van wie echt 

jong was dan weer wel, en hij was hetero 

en blank. Of neen blank mocht hij zich 

niet noemen, dacht hij plots, het moest 

wit zijn, of misschien, in zijn geval, licht 

rosé? Hoe dan ook, volgens sommigen 

was hij, alleen al door te zijn wat hij was, 

een hoofdschuldige aan de klimaatop-

warming, terwijl hij vroeger alleen maar 

gedacht had dat hij normaal was. Oei ja, 

normaal was een term die hij ook moest 

mijden, wat dat impliceerde dat anderen 

niet normaal zouden zijn, en dat was 

totaal niet woke. Niet dat hij door zich-

zelf normaal te vinden, ooit anderen als 

abnormaal had willen bestempelen, maar 

toch kon hij het niet maken zichzelf als 

cis-man normaal te vinden. Cis-man, dat 

was alweer zo een woord dat hij had moe-

ten opzoeken. Vroeger zei zijn mama wel 

eens tegen hem “ge zijt nogal een sieske 

zulle”, maar dat had toch allicht een ande-

re invulling gehad.

Tegenwoordig moest je dus woke zijn. 

Hij kende de term eerst niet en had aan 

zijn echtgenote gevraagd of zij wist wat 

woke betekende. Zijn Clara, een zuivere 

West-Vlaamse, had gereageerd met een 

verbaasd “wuk”? Neen “woke”. “Wuk???”. 

Enfin, het was er tenslotte mee geëindigd 

dat zijn lieve echtgenote, steeds bereid om 

hem het leven aangenamer te maken, bij 

Vanden Borre een speciale pan besteld 

had waarin ze zijn eten was beginnen 

roerbakken. 

Om het allemaal nog wat ingewikkelder 

te maken, was hij, geïnspireerd door zijn 

Stafhouder in diens repliek op de ope-

ningsconferentie, op zoek gegaan naar 

zijn “unique selling proposition”. Dat 

viel eventjes tegen. Hij deed eigenlijk een 

beetje van alles met zijn éénmanskantoor. 

Tenslotte had hij, zoals hij steeds deed in 

tijden van vertwijfeling, zijn probleem 

aan zijn Clara voorgelegd.. Zij had hem 

geholpen: het unieke aan jou is dat je 

je niet tot één ding beperkt. Zo moet je 

ook je PR verzorgen: “Alleman doet alles 

voor iedereen”. Aanvankelijk had hem 

dit een goed idee geleken en hij had er 

onmiddellijk zijn website en zijn commu-

nicatie in de social media aan aangepast. 

Echter niet met het gewenste resultaat: 

de enige reactie die hij tot nu ontvangen 

had kwam van een lokale bakker, die hem 

voorgesteld had op zondag in de winkel te 

komen helpen. 

Dat permanent gepieker had tenslotte een 

ondefinieerbare pijn in zijn mond opge-

leverd. Eerst wist hij niet wat er aan de 

hand was, maar na het doornemen van de 

krant begreep hij het: net zoals de zorg, de 

huisartsen, de politie, de cultuursector, de 

distributiesector en nog een groot aantal 

anderen, zat hij op zijn tandvlees. Hij had 

deze zelfdiagnose met zijn lieve Clara 

gedeeld, en was verrast geworden met een 

zitbal achter zijn bureau, bedoeld om zijn 

zithouding te verbeteren.

Al deze bedenkingen waren nog aan het 

gisten onder zijn grotendeels kale (of was 

het anders behaarde?) schedel toen hij het 

koffiekot binnentrad. Even stond hij aan 

de grond genageld. Dit was geen koffiekot 

meer, eerder een barista-bar, een trendy 

lounge. Monique was geen koffiedame 

meer, neen zij was duidelijk geëvolueerd 

tot barista – lifestyle consulente. Zijn blik 

viel op de zithoek. Een klasse volle en 

toch comfortabele combinatie in zuivere 

Marnix de Eerste stijl. De eerste stagiai-

re die hem een plekje in die zetels kon 

ontfutselen moest nog de eed afleggen. 

Met een tevreden zucht (zijn derde die-

pe zucht die ochtend), liet hij zich in de 

kussens zakken. Finaal kwam alles toch 

altijd weer goed.

| door Dirk Van de Gehuchte

Cursiefje  

De drie zuchten
van mr Alleman



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


