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De eedaflegging van de nieuwe stagiairs op 1 sep-

tember 2022 vond weer plaats zoals vanouds. Niet 

alle tradities mogen overboord gegooid worden, 

vooral niet nu de eedaflegging toch een belangrijk 

moment vormt in de carrière van elke advocaat, 

potentieel toekomstige magistraat.

Tijdens de openingsrede, waarvan u in dit nummer 

een bloemlezing terugvindt, steeg de stress omwille 

van het benadrukken door de openingsredenaar van 

de kracht van de actuele digitale sneltrein. Hier en 

daar werd zenuwachtig heen en weer geschoven op 

de nieuwe stadhuisstoeltjes. Heeft deze sneltrein wel 

voldoende zitjes en haltes voor advocaten die niet zo 

digitaal zijn aangelegd? Zal de balie ook deze advo-

caten voldoende ondersteuning kunnen bieden? 

Slinks slaagde de stafhouder er in om in zijn repliek 

dit thema helemaal om te buigen naar een warm 

edoch ferm pleidooi voor een eengemaakte balie 

Oost-Vlaanderen. Dit wordt in ieder geval vervolgd 

en was talk of the town – naast de gebruikelijke 

uitbundigheid - op het openingsbanket.

Met heel veel plezier kondig ik ook een nieuwe 

rubriek aan in uw favoriete tijdschrift: Recht op 

Boeken. Een boekenrubriek zowaar. Voorzitter Da-

niël Van den Bossche bijt de spits af. … Ik kan nau-

welijks wachten om ook de andere fervente lezers 

aan de balie en in de magistratuur in deze rubriek te 

verwelkomen.

Carina Van Cauter was lang advocaat en bemidde-

laar waarna ze in september 2020 werd benoemd 

tot Oost-Vlaamse gouverneur. In het kader van de 

repliek van onze stafhouder de ideale persoon om in 

dit nummer aan het woord te laten. …

Enigszins opgetogen ben ik ook dat de voorzitter 

van de Hoge Raad voor de Justitie, mevrouw Lucia 

Dreser, een interview aan Strop & Toga toestond. 

De HRJ werd opgericht in de nasleep van de witte 

mars om justitie beter te doen functioneren. De HRJ 

hamert op haar onafhankelijkheid: zij staat buiten 

het parlement, buiten de regering én buiten de rech-

terlijke orde. Benieuwd hoe de voorzitter dit alles 

benadert. … 

Om af te sluiten beveel ik u met een warm hart een 

gedicht van onze confrater Myriem El-Kaddouri, 

ook OVB-vertegenwoordiger, aan. ….om even bij 

stil te staan …
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Het nieuwe gerechtelijk jaar is ondertussen, na een enigszins turbulente start, 

op kruissnelheid aan het komen. 

| door Griet Van Durme
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Openingsrede

Met de openingsrede wou ik de toeschouwer meenemen voor een korte uiteenzetting 

over enkele belangrijke uitdagingen waarvoor de advocaat in een gedigitaliseerde wereld

 staat, alsook over de opportuniteiten (en eventuele bedreigingen) die ongetwijfeld in een

 niet zo verre toekomst op ons als beroepscategorie afkomen als gevolg 

van de voortschrijdende digitalisering.

2022-2023
gerechtelijk jaar

| door Mr. Antoon Dierick

De rede vatte aan met een korte wandeling door enkele concrete voorbeelden 
van digitalisering die ons allen bekend zijn, gaande van de online aanwezigheid 
via websites, over onze eerste stappen op sociale media, tot het gebruik van legal 
tech-oplossingen. Naast de voordelen (groter bereik van doelpubliek, verhoogde 
efficiënte, enz.) bespraken we ook enkele uitdagingen (zoals het soms complex 
wettelijk kader en de toenemende blootstelling aan cybergevaren).
 
In het laatste stuk van de rede werden enkele te verwachten trends besproken. De 
tekst van die blik in de toekomst kan u hieronder terugvinden.
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4. @dvocaat: #quo_vadis?

50. Rest mij nog even samen met u te 

reflecteren over de digitale (r)evoluties 

waarmee de advocaat van morgen allicht 

zal worden geconfronteerd.

Sommige van die evoluties kwamen eer-

der al aan bod (bv. de toenemende aanwe-

zigheid op sociale media, een verwachte 

groei in investeringen in legal tech enz.). 

Daarnaast zijn er uiteraard nog andere 

te verwachten evoluties, waarvan we er 

hierna enkele belichten. Dit overzicht is, 

je bent advocaat of je bent het niet, niet 

(en zelfs verre van) limitatief.

4.1. De digitale wereld wordt nog com-
plexer …
51. Een eerste evolutie, waarvan we de 

concrete gevolgen vandaag al kunnen 

vaststellen, is dat de digitale wereld 

ontegensprekelijk complexer wordt.

In een nog niet zo ver verleden hadden we 

te maken met digitale evoluties die voor 

de leek (ook op technisch vlak) nog enigs-

zins te doorgronden en te begrijpen

waren. Ik schreef daarover samen met 

Patrick Van Eecke een decennium geleden 

een artikel in de doctrine70, waarin we een 

aantal (vandaag grotendeels ingeburger-

de) nieuwigheden belichtten, zoals:

– permanente toegang tot het internet;

– ubiquitous computing en het Internet 

der Dingen (ook wel “IoT”);

– cloud computing;

– digital natives;

– i2i en P2P;

– gebruik van cookies en track technolo-

gieën;

– de opkomst van sociale netwerken;

– enz.

Iets technischer definieert men het smart 

contract als een deterministische code 

die wordt gerepliceerd en uitgevoerd op 

een op de blockchain gebaseerd system 

als gedecentraliseerd of gedistribueerd 

register (of op een onafhankelijk platform 

dat deze functionaliteit overneemt) en die 

in staat is om overeengekomen transacties 

automatisch (zonder tussenkomst van de 

mens) uit te voeren72.

De praktische toepassingen van smart 

contracts zijn op heden nog relatief be-

perkt, maar het valt te verwachten dat 

met de ontwikkelende technologie ook 

deze trend zich zal verderzetten. Enkele 

concrete voorbeelden die vaak geciteerd 

worden:

– overheden: Toepassen van smart 

contracts bij verkiezingen, waarbij 

elke stem als een “transactie” wordt 

beschouwd en het handmatig tellen 

van stemmen wordt vervangen door 

een systeem van onderling met elkaar 

verbonden computers, wat een hogere 

garantie geeft op het wegwerken van 

fraude;

– logistiek: Deze sector, die in grote mate 

belang heeft bij automatisering, zou be-

stellingen kunnen automatiseren door 

het plaatsen van orders automatisch 

te laten plaatsvinden indien bepaalde 

voorraden zijn geslonken tot een voor-

af bepaald aantal;

– gezondheidszorg: Zo kan worden beke-

ken (en dat gebeurt vandaag al) om de 

technologie van smart contracts in te 

zetten om patiëntengegevens nog beter 

te beschermen en toegangsrechten te 

bepalen op grond van vooraf bepaalde 

parameters;

– vastgoed: Bij het (ver)huren van bij-

voorbeeld een (vakantie)woning zou de 

tussenpartij (zoals een vastgoedmake-

laar, een online platform enz.) kunnen 

worden uitgesloten door op basis van 

vooraf gedefinieerde parameters (bv. 

het betalen van som X) het goed te 

laten ontgrendelen voor de huurder 

(bv. door het sturen van de digitale 

toegangscode).

52. Uiteraard staat de wereld (en de 

technologische ontwikkeling) niet stil en 

komen er ook vandaag, tien jaar na de 

bovengenoemde bijdrage, vanzelfspre-

kend nieuwe trends op ons af. We moeten 

echter vaststellen dat deze nieuwe ont-

wikkelingen alsmaar complexer worden, 

zodat ze, zelfs voor diegenen die met deze 

materie bezig zijn, niet steeds meer volle-

dig te vatten zijn.

Enkele voorbeelden van dergelijke com-

plexe ontwikkelingen:

a) Blockchain: Een buzzwoord dat bij het 

bredere publiek ingeburgerd is geraakt 

door de groeiende populariteit van cryp-

tomunten (ook als belegging).

Vaak zonder doorgedreven kennis van wat 

de blockchain eigenlijk is. Zelfs de defini-

tie van “een blockchain” blijkt in de prak-

tijk nog niet zo’n eenvoudige klus. In een 

(voor wie in het onderwerp geïnteresseerd 

is, zeer aan te raden) boek van Pieter-Jan 

Aerts, Frank Hoogendijk en Niels Van-

dezande (eds.)71 wordt een definitie van 

blockchain voorgesteld, zij het vanuit drie 

invalshoeken, namelijk vanuit een zakelijk 

perspectief, vanuit een juridisch oogpunt 

en vanuit de technische invalshoek. Dat 

alleen al toont het complexe karakter van 

een technologie als blockchain aan.

b) Smart contracts: Evenzeer bijzonder 

complex zijn de op de blockchain geba-

seerde zogenaamde slimme contracten 

of smart contracts. Een smart contract is 

in mensentaal uitgedrukt een in codetaal 

geschreven overeenkomst die automatisch 

van kracht wordt wanneer aan bepaalde 

voorwaarden wordt voldaan.

Met andere woorden, als aan voorwaar-

de(n) X is voldaan (bv. A geeft aan B 

100 euro), dan treedt gevolg Y automa-

tisch in werking (bv. B geeft het vooraf 

gedefinieerde goed aan A). Daar komt 

geen tussenpersoon (bv. een overheid, 

een notaris) aan te pas en de transactie 

wordt gevalideerd en bijgehouden aan de 

hand van een op blockchain gebaseerde 

technologie. De voordelen die worden 

aangehaald, zijn het veilige karakter van 

de transactie, het uitsluiten van fraude 

en het wegwerken van de zogenaamde 

middle man.

70 P. VAN EECKE en A. DIERICK, “EU-regelgeving en de informatiemaatschappij: naar een wetgeving 2.0?”,
in Europees recht: Moderne interne markt voor de praktijkjurist, 2012, 201-244.

71 P.-J. AERTS, F. HOOGENDIJK en N. VANDEZANDE (eds.), Smart contracts – Een overzicht vanuit
juridisch perspectief; Antwerpen, Intersentia, 2020, zie specifiek p. 12-13. 

72 E. TJONG TJING TAI, “Juridische aspecten van blockchain en smart contracts”, TPR 2017, 563.
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c) Kunstmatige intelligentie, artificial 

intelligence of AI: Misschien een tastbaar-

der voorbeeld, maar daarom niet minder 

complex, zijn de AI-toepassingen die 

meer en meer doorbreken. Wikipedia de-

finieert AI als volgt: “Artificial intelligence 

(AI) is intelligence demonstrated by machi-

nes, as opposed to the natural intelligence 

displayed by animals and humans.”

Een andere definitie van AI is het vermo-

gen van een machine om doelbewust te 

handelen, rationeel te denken en op een 

effectieve wijze te interageren met de om-

geving, net zoals mensen dat in een ideale 

wereld worden verondersteld te doen. Een 

gekend concept in deze sfeer is de zoge-

naamde Turing test: als de machine/com-

puter een mens kan doen geloven dat hij 

ook een mens is, dan moet die machine/

computer wel noodzakelijkerwijs intelli-

gent zijn. Desalniettemin bestaat er ook 

over het concept van “intelligentie” veel 

discussie, zodat niet alle computertoepas-

singen die op zich “slim” zijn, ook daad-

werkelijk als AI kunnen worden gezien.

AI is op zichzelf niet nieuw, maar de 

recente groei van AI hangt samen met 

de exponentiële groei in het genereren 

en bijhouden van data uit allerhande 

bronnen. Wagens, ijskasten, horloges 

enz. zijn verbonden met het internet en 

genereren een massale hoeveelheid aan 

informatie. Het is op basis van deze data 

dat AI-toepassingen worden “geleerd” om 

te (re)ageren. De vraag is dan natuurlijk 

hoe deze acties worden geprogrammeerd, 

welke datasets daarvoor worden gebruikt, 

wat er gebeurt wanneer de “verkeerde” 

beslissing wordt genomen, wie aanspra-

kelijk is als het fout loopt met de AI-toe-

passing, enz.

AI zal zich in de toekomst ongetwijfeld 

verder ontwikkelen. Enkele praktische 

voorbeelden:

– transport: Auto’s worden nu al steeds 

slimmer. De verwachting is dat men zal 

evolueren naar zelfrijdende wagens die 

beslissingen nemen (remmen, stoppen, 

afslaan enz.) op basis van de informatie 

uit de omgeving. Hoewel ongelukken 

daarbij niet uitgesloten zijn73, valt te 

verwachten dat een geheel geautomati-

seerd vervoersnetwerk minder onder-

hevig zal zijn aan menselijke fouten;

– robots: Ook robotica wint aan belang. 

Denk aan bewegende toestellen (in de 

vorm van een typische robot, een hond, 

of zelfs een mens) die kunnen interage-

ren met hun omgeving en voorgepro-

grammeerde taken kunnen uitvoeren 

of zelfs inspelen op hun omgeving. 

Robots worden nu al gebruikt in wa-

renhuizen om mensen de weg te wijzen, 

in restaurants om te bedienen, of nog, 

door ondernemingen om repetitieve 

taken, inspecties enz. uit te voeren. 

Cobots zijn een specifieke vorm van 

robots die ontworpen zijn om mensen 

bij te staan in het uitvoeren van bepaal-

de taken;

– gezondheidszorg: Een belangrijk gebied 

voor AI is de gezondheidszorg.

73 Zie bv. https://www.theguardian.com/us-news/2022/jun/15/tesla-us-car-carashes-driver-assist-systems.
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Vandaag bestaan er al talloze toepassingen 

van AI waarbij een massale set aan data 

wordt gebruikt om de computer te laten 

beslissen over de diagnostisering van 

bijvoorbeeld een huidvlek, beelden op een 

scanner enz. of om de algemene gezond-

heidstoestand van een betrokken persoon 

in te schatten. Maar de toepassingen 

gaan verder, bijvoorbeeld het gebruik van 

chatbots die op basis van de ingegeven 

informatie kunnen doorverwijzen naar de 

juiste medische hulpverstrekker, of nog, 

de AI-toepassingen die chirurgen helpen 

bij het uitvoeren van medische interven-

ties zoals operaties;

– publieke sfeer: Ook in het publieke 

leven wordt AI ingezet, zoals bij toepas-

singen als slimme camera’s die num-

merplaten kunnen herkennen of meer 

doorgedreven bij technieken als ge-

zichtsherkenning. Nog een stap verder 

zijn technieken, zoals die in de VS al 

worden gebruikt, waarbij robots wor-

den ingezet als veiligheidsassistenten 

die “verdachte gedragingen” kunnen 

detecteren in een omgeving waarvan zij 

onophoudelijk fotobeelden maken en 

analyseren. Door een vooraf bepaalde 

set aan data die wordt aangeleerd als 

“verdacht gedrag”, kan de AI-assistent 

een waarschuwing doorsturen aan de 

menselijke veiligheidsdiensten om een 

op basis van die data vastgestelde ver-

dachte gedraging verder op te volgen;

– juridische wereld: Zoals hoger opge-

merkt, gebruiken vele legal tech toe-

passingen ook AI in de oplossing die ze 

aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan het 

analyseren en interpreteren van grote 

hoeveelheden aan documenten (bv. 

transactionele documenten, maar ook 

rechterlijke uitspraken of juridische 

doctrine).

Hoewel praktisch toepasbaar, blijven 

AI-systemen bijzonder complex. Hoe

werken deze systemen echt, op welke data 

zijn ze gebaseerd, wat indien die

data niet representatief genoeg is of 

slechts selectief werd bepaald (data bias

en model bias), wat met aansprakelijkhe-

den, enz.?

4.2. … maar elk van ons zal er meer mee 
in aanraking komen …

53. Een tweede trend die ik specifiek voor 

de advocatuur verwacht, is dat we met z’n 

allen meer en meer in aanraking zullen 

komen met technologie en digitalisering, 

ongeacht in welke sector we actief zijn.

54. In de eerste plaats in het kader van 

onze bedrijfsvoering als advocaat of advo-

catenkantoor. Net zoals voor alle andere 

ondernemingen, in gelijk welke sector, zal 

de digitalisering en technologische ont-

wikkeling niet stilstaan.

Als ondernemers zullen ook wij die evo-

luties moeten blijven volgen. We bespra-

ken in die zin al het voorbeeld van legal 

tech (zie onder 2.4).

55. Maar ook wat betreft de uitoefening 

van onze juridische dienstverlening zelf 

zie ik een toenemend belang aan kennis 

van technologie en digitalisering.

Dat geldt in eerste instantie ongetwijfeld 

voor de IT-advocaat die zich dagelijks met 

de materie bezighoudt, maar evengoed 

voor advocaten die zich in andere disci-

plines specialiseren.

Om maar enkele voorbeelden te geven:

– Medisch recht: Hierboven (zie onder 

4.1) is er al op gewezen dat in de ge-

zondheidszorg (health care) veelvuldig 

gebruik wordt gemaakt van AI-toe-

passingen die de uitoefening van de 

klassieke gezondheidszorg drastisch 

beïnvloeden. Ook smart contracts zijn 

een beloftevolle toepassing in deze 

sector. In mijn eigen praktijk werk ik 

met IT-dienstverleners die specifieke 

toepassingen maken voor het beheer 

van patiëntendossiers, het verstrekken 

van gezondheidszorg enz. Het medisch 

recht wordt in die zin sterk doorkruist 

door technologie.

– Financieel recht: Evenzeer wees ik er al 

op dat de financiële wereld bij uitstek 

deze is waar toepassingen als block-

chain, smart contracts en AI vandaag 

de dag al toepassing vinden. FinTech 

is op zichzelf een complex ecosysteem 

met onderlinge connecties en data-uit-

wisseling tussen de diverse oplossingen 

op de markt.

– Sociaal recht: Vele aspecten van het 

sociaal recht bevinden zich al langer 

op het kruispunt met de juridische 

uitdagingen van digitalisering en tech-

nologie, zoals de privacywetgeving en 

de toepassing ervan in een arbeids-

rechtelijke context. Maar ook nieuwere 

vormen van technologie stellen spe-

cifieke uitdagingen, zoals het inzetten 

van robots of cobots op de werkvloer, 

toenemend thuiswerk enz.
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– Transactioneel werk: Ook in het meer 

transactionele werk (bv. overnames, 

investeringen) komt dat digitale aspect 

terug. Nu ondernemingen zich meer 

digitaal organiseren, worden ook het 

nazicht en de evaluatie van dat aspect 

van ondernemingen belangrijk bij 

bijvoorbeeld het uitvoeren van een due 

diligence op de betrokken onderne-

ming.

– Publiekrecht: Ook de overheid zet trou-

wens sterk in op digitalisering van de 

administraties en overheidsinstellingen. 

Daarbij worden traditioneel veel gege-

vens verwerkt van burgers en onderne-

mingen. De digitalisering op het over-

heidsniveau komt dus evenzeer met de 

nodige juridische uitdagingen.

56. Samenvattend lijkt het mij dus dat de 

advocaat, ongeacht in welke materie zij of 

hij actief is, in welk type van dienstverle-

ning dan ook (procesvoering, adviesverle-

ning, contractenwerk, transactioneel werk 

enz.), in aanraking zal komen met de 

(juridische aspecten van) digitalisering.

4.3. … tot we zelf digitaal worden: op 
naar de Metaverse!
57. Eveneens een veelbesproken (maar op 

zich niet nieuwe, denk bv. aan de virtuele 

gamewerelden) trend vormt de Metaverse.

De pers vergeleek deze Metaverse met het 

monster van Loch Ness: velen praten

erover, weinigen hebben het gezien, enke-

len beweren wél te weten wat het is. Een 

beetje zoals blockchain, smart contracts 

en AI dus …

Gelukkig kunnen we in deze tijden altijd 

rekenen op Wikipedia:

“Metaverse of metaversum is het gehele 

netwerk van aan elkaar gekoppelde virtuele 

3D-ruimtes waarin de gebruikers, vaak 

door middel van avatars, interactief kun-

nen rondkijken en interageren. 

Het omvat naast virtuele werelden, aug-

mented reality, onder andere online digitale 

platformen, RPA, Micro local concepten, 

nieuws, advertentiemodules en speelt zich 

af op het internet.

Het woord metaverse is een samenstelling 

van het voorvoegsel “meta” (‘over’, of ‘be-

treffende’) en het Engelse woord “universe” 

en wordt gebruikt om een volgende genera-

tie van het internet te beschrijven, waarin 

alle huidige, gedeelde en 3D virtuele ruim-

ten aan elkaar verbonden zijn in een alles 

omvattend virtueel universum.”74

Door de Metaverse kunnen we dus in een 

virtuele wereld terechtkomen waarbij 

onze virtuele ik (onze avatar) bepaalde 

handelingen kan stellen, of gewoon aan-

wezig kan zijn, en waarbij de toepassings-

mogelijkheden in principe oneindig zijn.

Denk bijvoorbeeld aan het aankopen van 

producten, het bijwonen van een training, 

het bijwonen van een beurs of een kun-

stexpositie, het deelnemen aan een spel, 

het bijwonen van een concert en, waarom 

niet, op consultatie gaan bij een in deze 

virtuele wereld gevestigde advocaat.

58. Te verwachten valt immers dat de 

Metaverse ook voor de advocaat van

belang zal worden. Verschillende advoca-

tenkantoren zijn vandaag al bezig met

het zich vestigen in deze virtuele wereld.

Dat laat kort gezegd toe om cliënteel van 

over de gehele wereld aan te trekken.

Dat lijkt voor velen allicht een ver-van-

mijn-bed-show, maar het is niet ondenk-

baar dat de generaties van morgen (die op 

dit ogenblik al vaak in virtuele werelden 

vertoeven) het zoeken naar een advocaat 

in die wereld als vanzelfsprekend zullen 

beschouwen.

Dat kan dus wel voor enige opportunitei-

ten zorgen.

59. Anderzijds zal het opzetten van een 

volledig parallelle wereld, waarin on-

derlinge interacties en transacties zullen 

plaatsvinden, ook voor de nodige juridi-

sche uitdagingen zorgen. Denk bijvoor-

beeld aan:

– de bescherming van intellectuele ei-

gendom in een wereld die het kruispunt 

vormt tussen diverse technologieën, 

hosting providers, softwareontwikkelaars, 

platformbouwers, aanbieders van goe-

deren of diensten die op die platformen 

worden verhandeld, enz.;

– een ander voorbeeld is de burgerrech-

telijke benadering van de transacties 

die in de Metaverse plaatsvinden, en 

welk recht (of zijn het de contractuele 

voorwaarden van het platform zelf?) 

van toepassing is; – wat met de massale 

vergaring van persoonsgegevens in een 

wereld waar elke klik, beweging, inter-

actie en transactie zal worden gelogd? 

Op welke manier zal het privacyrecht 

in deze wereld worden toegepast en is 

er een nieuwe vorm van privacywet-

geving of -monitoring nodig in dit 

opzicht?

– en wat met werken in de Metaverse? 

Als je een virtuele host bent tijdens een 

beurs georganiseerd in de Metaverse, 

welke regels zijn dan van toepassing? 

En wie kiest hoe je avatar eruit ziet?

Deze rede heeft uiteraard niet de be-

doeling om deze vragen ook effectief te 

behandelen, maar deze en vele andere 

worden ongetwijfeld in een niet zo verre 

toekomst verder vervolgd.

Wie weet tijdens een Meta-sessie …

74 Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Metaverse.
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5. Slotwoord

60. Ik hoop u met deze rede een stukje te hebben meegenomen 

in de digitale reis die we ondertussen met z’n allen als advocaat, 

in meer of mindere mate, hebben afgelegd, alsook in het traject 

dat in een niet zo verre toekomst voor ons ligt.

De verdergaande digitalisering schept vele opportuniteiten voor 

onze beroepsgroep, ongeacht of men zich daarbij al of niet speci-

aliseert in het IT-recht.

Ondernemingen, maar ook particulieren, ageren in een steeds 

meer gedigitaliseerde wereld en de juridische problematieken die 

daaruit kunnen voortspruiten, komen vroeg of laat terecht bij de 

advocaat. Maar naast de opportuniteiten stellen zich ook juri-

dische uitdagingen, ook voor de advocaat als ondernemer. Daar 

lijkt mij een belangrijke rol weggelegd voor de balies en voor de 

ordes. Sensibilisering en/of opleiding van onze beroepsgroep, 

zoals die op dit moment trouwens al voor een stuk plaatsvindt, 

valt daar zonder enige twijfel onder.
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 Een gans nieuwe terminologie is ontwikkeld 

ten gevolge van een ingrijpende technologi-

sche evolutie.

In uw bijzonder boeiende rede, meneer de 

Openingsredenaar, is er die éne vraag die mij 

het meeste boeit:   “@vocaat - quo vadis?“

Wat gaan we als advocaat met deze nieuwe 

evolutie doen?  Wat betekent ze voor de uit-

oefening van ons beroep?  Hoe beslissen we 

daarmee om te gaan?

Eén voordeel: de geschiedenis staat vol met 

voorbeelden hoe met verandering en vernieu-

wende technologie kan worden omgegaan.

Cryptojacking
Cyberveiligheid 
Early Warning System (EWS) 
General Data Protection Regulation (GDPR) – of AVG
Internet of Things (IoT)
Microsoft Scam
Monarc
Phishing
Ransomware
Sextortion scam
Spoofing
VoIP fraude
Wannacry
Zero day aanval

 1   Center for Cyber Security Belgium: via https://ccb.belgium.be/nl/organisatie

BLOZEN OF POETSEN?
QUO VADIS MEESTER?

REPLIEK 
van de stafhouder

Zoals velen onder u ben ik op een dag wakker geworden in een andere wereld.  

En dan geef ik u dan nog maar een selectie van het ‘ABC van het Centre for Cyber security Belgium’  1
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Een veiligheidsgordel: pas sinds 1975 

verplicht vooraan in de wagen en pas 

sinds 1991 ook achterin: ruim 100 jaar 

na de introductie van de wagen in onze 

samenleving.

Wat we daaruit leren; elke evolutie brengt 

toenemend risico, gevaar, beschadiging 

en misbruik met zich, .. en de wetgever 

moet post factum maar liefst “as soon as 

possible”  de werkelijke risico’s inschatten 

en reglementeren.

3. Derde anekdote, die ons toont dat we 

een keuze hebben over hoe we met de 

evolutie en haar risico’s omgaan: in zijn 

autobiografisch boek ‘een beloofd land’3 

schrijft president Barack Obama het vol-

gende over zijn eerste officieel staatsbe-

zoek aan China in november 2009: 

“(..) de observatiekwaliteiten van de Chi-

nezen waren indrukwekkend (..) 

Hun vermogen om op afstand elke mobiele 

telefoon die ze willen om te vormen tot een 

opnameapparaat, was een van de belang-

rijkste redenen waarom mijn BlackBerry 

was aangepast. (..)

Cyberveiligheidsexperts vertelden ons dat 

alles wat we tijdens ons verblijf zeiden of 

deden in de gaten zou worden gehouden. 

(..) 

Sommige stafleden kleedden zich in het 

donker aan en douchten zelfs in het donker 

om niet blootgesteld te worden aan de ge-

heime camera’s (..) 

anderen daarentegen liepen juist de ganse 

tijd naakt rond in hun kamer met alle 

lichten aan (..)”

-

Quo Vadis?

Wat doen we ermee? 

Hoe gaan we als advocaten met de mo-

derne informatie-maatschappij om, en 

met de ongelooflijk snelle evolutie, de 

bijhorende risico’s en wetgeving?

Is evolutie niet een logisch gevolg van 

onze natuur, inherent aan de mensheid, 

en zo bekeken, is obsessief vasthouden 

aan oeroude gedragspatronen dan niet 

het meest onnatuurlijke wat je kan doen?

Je kan natuurlijk neigen naar nostalgie. 

Hunkeren naar ‘hoe het vroeger was’, met 

de postbode die éénmaal per dag de post 

bracht, en dat was het dan ...  het stencilp-

apier, de steno-secretaresse en de fax.

We kunnen het verleden verheerlijken en 

romantiseren in een epos aan de tijd van 

Willem Elsschot en Felix Timmermans, 

Gerard Walschap en Ward Ruyslinck, 

Cyriel Buysse, Stijn Streuvels ...

Zoals mr. Anton Berghmann zijn eerste 

advocatenstappen beschreef in ‘Ernest 

Staas, advocaat’:

“Met welke ontroering zette ik, pas ontloo-

pen student, mijnen onwaardigen voet op 

den eerbiedwaardigen drempel!

Alles sprak van ernst en overweging; alles 

getuigde van stillen, aanhoudenden arbeid. 

Te midden der kamer eene eenvoudige 

schrijftafel, rond de wanden talrijke schap-

pen, waarop al het rechterlijk verstand in 

perkament of kalfsleer, marokijn of karton 

gebonden stond, en onderaan, het ontelbaar 

legioen der dossiers, als zoveele getuigen 

van mr. Adams’ vermaardheid en  

gewicht.” 4

Hoewel het daar zalig vertoeven is, is balie 

Bokrijk toch eerder een anachronisme in 

de wereld waar advocaten ondernemers 

zijn.

Er is de technologische en digitale evolu-

tie, en er is simultaan de toewas aan digi-

tale vormen van identiteitsfraude, koop- 

en verkoopfraude, hacken en cyberpesten 

(laster, stalking, chantage en bedreiging 

met geweld via internet) …

Quo vadis?

Wat kiezen we?

Stappen we de informatie-snelweg op 

zonder beveiliging? Zonder remmen, 

zonder opleiding en vaarbewijs, zonder 

veiligheidsgordel, …?

Stappen we de nieuwe uitdagingen tege-

moet in het donker, gaan we onvervaard 

de blootstelling aan, of verzetten we ons 

ertegen, mijmerend van een balie Bokrijk?

Drie historische anekdotes;

1. de meest drastische: Theodore Kac-

zynski; een man met IQ van 167, een 

Harvard-laureaat met 98,9%, een docto-

raal en PhD in de wiskunde, in 1968 nog 

benoemd tot de jongste hoogleraar aan de 

Universiteit van Californië ooit.

Die man heeft ook keuzes gemaakt, nogal 

extreme keuzes.  Alias de UNA BOMBER 

was hij verantwoordelijk voor 18 jaar 

terreur, 16 bombrieven, 23 gewonden en 

3 dodelijke slachtoffers. 

Vereenzaamd en teruggetrokken uit de 

maatschappij voerde de man een heuse  

éénmans-revolutie tegen de industriële en 

technologische ontwikkelingen.

Hij stuurde bombrieven naar wel over-

wogen geselecteerde slachtoffers uit de 

universiteit of luchtvaart.

Hongerig naar de uiting van zijn overtui-

ging deelde hij zijn UNA BOMBER-ma-

nifest met de New York Times: hij was 

ervan doordrongen dat de technologische 

vooruitgang ons afleidt van het werkelijke 

welzijn van de mensheid en de bevredi-

ging van de psychische behoeften volgens 

gedragspatronen waaraan de mens van 

oudsher gewend was.

De publicatie van zijn manifest leidde tot 

zijn identificatie en vervolgens tot zijn 

arrestatie.

2. Tweede historische anekdote, en meer 

toepasselijk: een technologische evolutie 

die een heuse omwenteling van ons leven 

in alle facetten heeft betekend: de intrede 

van de auto in onze samenleving:

Er was uiteraard eerst de auto (we spreken 

over het einde van de negentiende eeuw), 

en pas ruim 50 jaar later  - in 1934 -  de 

eerste wegcode.

Het is niet weinig tekenend dat eerst de 

auto werd uitgevonden en dan pas de 

remmen.

Ongecontroleerd rijgedrag op onaange-

paste wegen en de drang naar snelheid 

leidde begin de twintigste eeuw tot vele 

ongevallen, vele slachtoffers en een alge-

mene sfeer van angst, verontwaardiging 

en geweld.2

De invoering van een rijbewijs zou op 

zich laten wachten tot 1967 en nog eens 

twee jaar later werd het bekomen van een 

rijbewijs gekoppeld aan een examen. 

Stel je voor: de auto maakt op dat ogen-

blik reeds 80 jaar deel uit van de samen-

leving.  Tachtig jaar hebben we gereden 

zonder rijbewijs.

Cryptojacking
Cyberveiligheid 
Early Warning System (EWS) 
General Data Protection Regulation (GDPR) – of AVG
Internet of Things (IoT)
Microsoft Scam
Monarc
Phishing
Ransomware
Sextortion scam
Spoofing
VoIP fraude
Wannacry
Zero day aanval

 3  OBAMA B., Een beloofd land, Amsterdam, Hollands Diep, 2020, p. 579

4  BERGMANN, Anton; Ernest Staas Advocaat, Uitgeverij S.L. Van Looy, Amsterdam, 1921, p. 106-107.

 2  WEBER D., De blijde intrede van de automobiel in België (1895-1940), Academia Press, 2010, 294 blz.

Zoals velen onder u ben ik op een dag wakker geworden in een andere wereld.  

En dan geef ik u dan nog maar een selectie van het ‘ABC van het Centre for Cyber security Belgium’  1
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Het is niet te vergezocht om aan te nemen 

dat advocaten het zich gewoonweg niet 

kunnen veroorloven licht of laks met 

data-bescherming om te gaan.

Elkéén heeft daarin de keuze te maken en 

de verantwoordelijkheid in te vullen.

Digitalisering brengt een nieuwe vorm 

van advocatuur met zich.  

Niet omdat de basiswaarden veranderen. 

Wel omdat het technologische niveau 

waarop de advocatuur wordt bedreven 

zulke eisen aan de advocaat en zijn orga-

nisatie zal stellen dat hij meer dan ooit 

zal moeten inzetten op een professionele 

organisatie en omkadering.

Enerzijds terecht, anderzijds misschien 

nog niet iets te mild zowel voor elke indi-

viduele advocaat als voor de balies, beste 

openingsredenaar, stelt de Openingsrede-

naar daarover het volgende:

“Nochtans is niet iedereen (en gelukkig 

maar) dagdagelijks bezig met het IT-recht, 

en meer specifiek met de regels omtrent 

elektronische handel en reclame. Die exper-

tise is dan ook niet in elk advocatenkantoor 

voorhanden. 

Mij lijkt daar dan ook vanuit de balies, en/

of de overkoepelende orde, een rol wegge-

legd om de advocaat die minder in deze 

materie thuis is, daarin wegwijs te maken.”5 

Biedt de balie op dit onderwerp reeds een 

sluitende dienstverlening aan?  Neen.

Hebben we daar nog grote stappen te 

zetten?  Ongetwijfeld.

Er is een evolutie mogelijk, zelfs op korte 

termijn, die tot een kwalitatieve sprong 

kan leiden: de beëindiging van de onver-

dedigbare kleinschaligheid van de balies 

in Oost-Vlaanderen en het verwerven van 

alle voordelen die een schaalvergroting 

met zich brengt.

Er is tijd verloren in de noodzakelijke 

éénmaking van de balie Oost-Vlaanderen.

De Oost-Vlaamse advocaat heeft recht op 

een nog meer professionele beroepsorga-

nisatie.

Grote en belangrijke stappen zijn te 

zetten: want wat we zien, is dat er balies 

ontstaan met twee snelheden: zij die door 

schaalvergroting de middelen hebben 

vergaard om in eerste klasse te spelen en 

zij die door koudwatervrees, getalm en 

gebrek aan durf verkiezen in derde klasse 

te blijven.

Het is niet langer een vrijblijvende keuze.

Reeds in 2015 (..) deed Stafhouder Jo 

Stevens in de Juristenkrant een oproep 

tot moderne organisatie van de balies op 

niveau van de hertekende gerechtelijke 

arrondissementen.

Inmiddels gaven de balies Hasselt, Ton-

geren, Mechelen, Turnhout, Antwerpen, 

Veurne, Ieper, Kortrijk en Brugge het 

voorbeeld.  Leuven en Brussel zijn op hun 

beurt ‘van nature’  georganiseerd op ar-

rondissementeel niveau. 

Wat is het dan dat zo duidelijk is voor al 

deze confraters maar men niet ziet (of wil 

zien) aan de balies van Oost-Vlaanderen?

Vaker en luider weerklinkt toch de roep 

naar groter professionalisme, meer trans-

parantie, én de nood aan een afgooien 

van de ‘ons-kent-ons’-cultuur.

Het is een roep uitgaande van de samen-

leving en inmiddels ook onderschreven 

door grotere denkers binnen de juridische 

en beleidswereld. 6 

Het antwoord voor elke advocaat en elke 

magistraat, voor elke actor in justitie, ligt 

mogelijks voor de hand.

1.

de bescherming van data raakt een fun-

damenteel recht op het privéleven dat 

verankerd ligt in het EVRM en wij allen 

als een fundamentele waarde moeten 

verdedigen;

2.

we zijn dermate afhankelijk van de wer-

king van onze technologie (computer– 

telefooncentrale – gsm) dat het kapen / 

stelen / vervormen van data bovendien 

kan leiden tot de absolute blokkering 

van onze en andere ondernemingen met 

nauwelijks te overziene beschadiging tot 

gevolg;

 

3.

als advocaten bij uitstek ondernemers zijn 

die van uitmuntendheid, kennis en exper-

tise hun kerntaak maken, zijn we het dan 

niet aan onze maatschappelijke opdracht 

verplicht:

- ons de nieuwe vaardigheden eigen te 

maken en te implementeren, 

- primaire aandacht te geven aan de 

gebruiksaanwijzingen en veiligheids-

maatregelen?

5 DIERICK, Antoon, Openingsrede balie Gent 28 oktober 2022, Gent. 

6 HOFSTROSSLER, Patrick, CABG 2019 ‘Tuchtrecht voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen’.



13

Vanzelfsprekend moet dit gebeuren met 

respect voor de eigenheid van elke ad-

vocaat, de eigenheid van elk kantoor, de 

eigenheid van elke regio en met garanties 

voor de lokale verankering.

De Gentse balie is, voor zover daarover 

nog onduidelijkheid bestond, sinds gerui-

me tijd  ook uitgesproken vragende partij 

voor een efficiënte éénmaking.

Het is tijd voor de balies van Oost-Vlaan-

deren om dit debat aan te gaan en de balie 

Oost-Vlaanderen vorm te geven.

Kiezen voor een ééngemaakte balie 
Oost-Vlaanderen is kiezen voor vooruit-
gang, en is kiezen voor de Oost-Vlaamse 
advocaat.

Meneer de voorzitter van de Orde van 

Vlaamse Balies,

U vereert alle balies met uw aanwezigheid 

en aandacht ter gelegenheid van de ver-

schillende openingsvergaderingen.

Mag ik op dit onderwerp dan nog een 

stap verder gaan en de suggestie doen 

om als Orde van Vlaamse Balies werk te 

maken van een reglement voor Vlaamse 

Balies?

Kwaliteitseisen moeten niet alleen voor 

advocaten in steen gebeiteld zijn.  Ook 

voor de balies zelf mag opgelijst worden 

waarvoor zij staan of moeten staan:

- het aanhouden van een informatieve 

website voor de rechtzoekenden,

- het voeren van een dubbele boekhou-

ding,

- de aanstelling van een directeur, van 

een data protection officer, van een 

witwas-preventie-adviseur,

- voltijdse loketfuncties voor rechtzoe-

kenden en leden,

- verplichte jaarlijkse verslaggeving 

inzake de ondernomen acties inzake 

opleiding-sensibilisering-naleving 

permanente vorming-rapportering 

derdengelden-etc.

- verplichte audit en kwaliteitsgaranties 

voor kandidaat stafhouders,

…

- .. ik noem maar een paar suggesties. 

Voeg er gerust de verplichte organisatie 

op het niveau van het gerechtelijk arron-

dissement aan toe. 

 

Meneer de Openingsredenaar, uw rede 

is een uitnodiging aan ons allen om ons 

meer bewust te zijn van de verantwoor-

delijkheden die horen bij de aanwending 

van de moderne technieken en techno-

logieën.

We willen allen een website, maar zijn ons 

onvoldoende bewust van de bijhorende 

verantwoordelijkheden en verplichtingen.

We willen ons allemaal profileren op het 

web en de sociale media, maar denken 

nog onvoldoende na over de verenigbaar-

heid met gdpr en deontologie.

Balies hebben uiteraard een grote verant-

woordelijkheid op het gebied van infor-

meren, sensibiliseren en begeleiden maar 

het blijft de weggebruiker die verantwoor-

delijk is voor de kennis en de toepassing 

van de wegcode. 

Het blijft de advocaat die kiest hoe hij de 

informatie-snelweg betreedt: gekleed of 

naakt, met of zonder veiligheidsgordel, 

met of zonder remmen, met of zonder 

vaarbewijs.

-

U weet; nieuwe schoenen blinken vanzelf. 

De schoenen blijven alleen maar blinken 

als ze gepoetst worden.

Misschien was u getuige bij mijn oproep 

aan de eedafleggers op 01 september: de 

trots die ze voelden bij het aantrekken van 

die toga, zou door de jaren enkel stand 

houden als de trots gevoed wordt.

De beste schoenpoets voor de trots is 

dossierkennis, en onvermijdelijk hoort 

daar een accurate kennis van de moderne 

maatschappij en haar evoluties bij.

Geen excuses, smoesjes, uitvluchten, vage 

beloftes, maar ook hier – zoals in elk 

facet van ons beroep – een noodzakelijke 

reflectie: waar sta je, waar sta je voor, wie 

ben je, hoe is het gesteld met jouw trots? 

Quo vadis meester?

Blozen of poetsen?

“ (..) kritieken zoals corporatisme, “justice 

des copains” of “ons kent ons”, afschermen 

van de buitenwereld, gebrek aan transpa-

rantie, zelfgenoegzaamheid van ‘the inner 

circle’ etc. zijn ook vandaag nog een steeds 

weerkerend zeer.”

De schaalgrootte van de huidige drie 

balies in Oost-Vlaanderen is niet bepaald 

een toonbeeld van vooruitstrevendheid 

en openheid.

Gelijkheid tussen onze advocaten kan 

enkel bekomen worden door ze allen te 

voorzien van gelijke bejegening, éénvor-

mige dienstverlening en dus ook van een 

professioneel georganiseerde en eigentijd-

se beroepsorganisatie.

De transformatie naar een balie 

Oost-Vlaanderen staat voor een positief 

verhaal :

- openheid en transparantie ipv achter-

kamerpolitiek;

- professioneel en éénvormig tuchtbeleid;

- kansen voor alle gedreven advocaten 

binnen de balie en niet slechts voor de 

happy few;

- professionalisme ipv voluntarisme;

- progressief ipv conservatief ;

- ruimte voor adequaat personeelsbeleid 

en HR ;

- inzet op gespecialiseerd en hoog opge-

leid personeel;

- voltijdse beschikbaarheid van de lo-

ketfuncties voor de advocaten én de 

rechtszoekenden;

- professionele communicatie;

- sterkere vertegenwoordiging ten over-

staan van OVB, politieke functionaris-

sen, beleidsorganen en andere actoren;

De uitdagingen die zich voor de advoca-

tuur, de advocaten én de balies op korte 

termijn aandienen, ten behoeve van de 

rechtszoekenden en de rechtstaat, kunnen 

met de beperkte schaalgrootte van de 

huidige balies van Oudenaarde, Dender-

monde en Gent minder efficiënt, minder 

accuraat en minder professioneel worden 

aangenomen dan in het geval van een 

ééngemaakte balie Oost-Vlaanderen.

De schaalvergroting zal opportuniteiten, 

kansen en mogelijkheden creëren die nu 

onbereikbaar zijn.
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 naar Mr. Frank VAN VLAENDEREN

Mr. Eline HELLEBAUT Gaat van mr. Timothy VAN DE GEHUCHTE wijziging m.i.v. 07.06.2022

 naar mr. Andy BEECKWEE

Mr. Nikita COLPAERT Gaat van mr. Pieter GOETGHEBUER  wijziging m.i.v. 07.06.2022

 naar mr. Hans DHONDT

Mr. Tine BASSENS Gaat van mr. Emmanuel LEROUX   wijziging m.i.v. datum opname

 naar mr. Astrid DELANGHE   Mr. LEROUX ( balie West-Vlaanderen)

VERGADERING Raad van de Orde
Bewegingen 
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07.06.2022
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Bewegingen 

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

Mr. Ilias SCHOOFS  Mr. Céline MASSCHELEIN Opname m.i.v. 31.05.2022

(komende van balie provincie Antwerpen)

WEGLATING LIJST STAGIAIRS 
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Mr. Toon VAN SNICK Mr. Magali FEYS Weglating m.i.v. 30.06.2022

TABLEAU 
OPNAME TABLEAU (NA STAGE)
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Mr. Michiel VAN LERBEIRGHE Mr. Hans DHONDT Opname m.i.v. 07.06.2022

OPNAME TABLEAU ANDERE BALIE
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Annelies MAES Opname m.i.v. 01.08.2022

WEGLATING TABLEAU
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Tanja VAN DEN BOSSCHE Weglating m.i.v. 30.06.2022

Mr. Sofie LONGERSTAY Weglating m.i.v. 06.05.2022

Mr. Emmanuel LEROUX Weglating m.i.v. datum opname balie West - Vlaanderen

Mr. Elisabeth VAN DE MAELE Weglating m.i.v. 15.05.2022

Mr. Filip VAN HENDE Weglating m.i.v. 30.06.2022 om 24u

Mr. Andries DE KEYSER Weglating m.i.v. 30.06.2022 om 24u

ERE-ADVOCATEN 
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Filip VAN HENDE Opname m.i.v. 01.07.2022

07.06.2022

28.06.2022
STAGEMEESTERS 
WIJZIGING STAGEMEESTER
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Johanna COPPENS Gaat van mr. Carmenta DECORDIER Wijziging m.i.v. 28.06.2022

 naar mr. Veronique VAN ASCH

Mr. Fien BAERT Gaat van mr. Emmanuel LEROUX  Wijziging m.i.v. datum weglating 

 naar mr. Bram JOYE   mr. LEROUX (naar balie West-Vlaanderen)

Mr. Eveline VAN dER HAEGEN Gaat van mr. Tanja VAN DEN BOSSCHE Wijziging m.i.v. 01.07.2022

 naar mr. Jan DE MEYER

Mr. Jolien DE TROYER Gaat van mr. Emmanuel LEROUX  Wijziging m.i.v. datum weglating      

 naar mr. Bram JOYE   mr. LEROUX (naar balie West-Vlaanderen)

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

Mr. Tess SPELTENS Van Mr. Kristof CALLEBAUT Opname m.i.v. 01.09.2022

(komende van balie Dendermonde) naar mr. Wim VANBIERVLIET



STAGEMEESTERS 
OPNAME LIJST
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Ruben VOLCKAERT Opname lijst stagemeesters 06.09.2022

Mr. Tomas MERCKX Opname lijst stagemeesters 06.09.2022

WIJZIGING STAGEMEESTER
NAAM STAGEMEESTER   BESLISSING RAAD

Mr. Helena VAN DOOREN Gaat van mr. Hilde DHONT naar mr. Mieke MOORTHAMER  Wijziging m.i.v. 22.08.2022

Mr. Bella MANKIEVA Gaat van mr. Willy VAN DER GUCHT naar mr. Bertrand VRIJENS Wijziging m.i.v. 12.09.2022

LIJST VAN DE STAGIAIRS 
OPNAME LIJST
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Mr. Amber BALS Mr. Sabine VAN OVERBEKE Opname m.i.v. 06.09.2022

Mr. Anna BAUWENS Mr. Veronique VAN ASCH Opname m.i.v. 01.10.2022

Mr. Kobe BOECQUAERT Mr. Bert BEKAERT Opname m.i.v. 06.09.2022

Mr. Sorenza BOONE Mr. Katrien DE KNIBBER Opname m.i.v. 06.09.2022

Mr. Luna BRESSELEERS Mr. Lieven WIJNDAELE Opname m.i.v. 01.10.2022

Mr. Ellen CLAEYS Mr. Louis DE GROOTE Opname m.i.v. 06.09.2022

Mr. Sofie CORDONNIER Mr. Bart VAN SCHOEBEKE Opname m.i.v. 06.09.2022

Mr. Manon DE CRAENE Mr. Ruben VOLCKAERT Opname m.i.v. 06.09.2022

Bewegingen 
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LIJST VAN DE STAGIAIRS 
OPNAME LIJST
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Olivier ELOOT Mr. Mieke VERPLANCKE Opname m.i.v. 28.06.2022

(na onderbreking stage)

ONDERBREKING STAGE
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD 

Mr. Leen DE RUCK Mr. Bertrand VRIJENS Onderbreking vanaf 01.08.2022

TABLEAU 
OPNAME TABLEAU (NA STAGE)
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Pascale ROOMS Mr. Frank VAN VLAENDEREN Opname m.i.v. 10.05.2022

Mr. Michiel KIEKENS Mr. Astrid LIPPENS Opname m.i.v. 03.09.2022

Mr. Rosie PEETERS Mr. Stephanie LALEEUW Opname m.i.v. 24.06.2022

Mr. Marie VERHEYE Mr. Karen ONGENA Opname m.i.v. 01.07.2022

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

Mr. Emilie DE BAERE Opname m.i.v. 09.06.2022

(komende van balie West-Vlaanderen)

WEGLATING TABLEAU 
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Gwendolyn VAN KERCKVOORDE Weglating m.i.v. 30.06.2022 om 24u

WEGLATING 2DE KANTOOR
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Frank KEMSEKE Weglating 2e kantoor m.i.v. 15.06.2022

28.06.2022

06.09.2022
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Bewegingen 

06.09.2022
Mr. Floriaan DE GROEVE Mr. Bart DE COCK Opname m.i.v. 06.09.2022

Mr. Sofie DE PAEPE Mr. Hilde DHONT Opname m.i.v. 06.09.2022

Mr. Lotte DE WIT Mr. Bart VANSCHOEBEKE Opname m.i.v. 06.09.2022

Mr. Ines DE WULF Mr. Ann VERBIST Opname m.i.v. 06.09.2022

Mr. Maud DECAVEL Mr. Jan DE WINTER Opname m.i.v. 06.09.2022

Mr. Romanie JANNIS Mr. Nina VAN EECKHAUT Opname m.i.v. 06.09.2022

Mr. Maarten OST Mr. Luc DE MEYERE Opname m.i.v. 06.09.2022

Mr. Pieter STUBBE Mr. Frank SCHEERLINCK Opname m.i.v. 01.10.2022

Mr. Laura VANDAELE Mr. Thomas GILLIS Opname m.i.v. 06.09.2022

Mr. Lars VANDECASTEELE Mr. Steven DE GRAVE Opname m.i.v. 01.10.2022

Mr. Lore VANDEN BERGHE Mr. Stijn DE MEULENAER Opname m.i.v. 06.09.2022

Mr. Femke VAN DUYSE Mr. Céline MASSCHELEIN Opname m.i.v. 06.09.2022

Mr. Gilles VANKERSSCHAEVER Mr. Sammy BOUZOUMITA Opname m.i.v. 06.09.2022

Mr. Lotte VERHULST Mr. Liesbeth GROFFILS Opname m.i.v. 01.10.2022

Mr. Jasper VERMEIRE Mr. Isabelle QUINTYN  Opname m.i.v. 06.09.2022

WEGLATING LIJST
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Iris DEPOORTER Mr. Sven BOULLART Weglating m.i.v. 16.07.2022

Mr. Jolien VAN LANCKER Mr. David VRIJMOED Weglating m.i.v. opname NOAB

Mr. Jens LAMBERT Mr. Gerd LEYNS Weglating m.i.v. 01.10.2022

Mr. Joy VAN POUCKE onderbreking Weglating m.i.v. 01.11.2020

Mr. Leonore DE BOCK Onderbreking Weglating m.i.v. 24.12.2020

Mr. Louize KNOPS Mr. Jan VAN GYSEGEM Weglating m.i.v. 01.09.2022

Mr. Sarah VANNESTE Mr. Céline MASSCHELEIN Weglating m.i.v. 01.08.2022

Mr. Liza VERVINCKT Onderbreking Weglating m.i.v. 01.01.2019

ONDERBREKING STAGE
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD 

Mr. Maya TASER Mr. Aytekin TUNCER Onderbreking vanaf 01.09.2022

Mr. Michael NEWEY Zonder stagemeester Onderbreking vanaf 09.09.2022

TABLEAU 
OPNAME TABLEAU (NA STAGE)
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Braam GODERIS Mr. Nadine VERBEEST Opname tableau 30.09.2022 om 24u

Mr. Elise DE KEYSER Mr. Stijn DECLOEDT Opname tableau m.i.v. 03.09.2022

Mr. Fien BAERT Mr. Bram JOYE Opname tableau m.i.v. 06.09.2022

Mr. Céline VAN THIENEN Mr. Stephanie LALEEUW Opname tableau m.i.v. 03.09.2022

Mr. Tine BASSENS Mr. Astrid DELANGHE Opname tableau m.i.v. 06.09.2022

Mr. Hélène MAVEAU Mr. Liesbeth GROFFILS Opname tableau m.i.v. 01.10.2022

Mr. Alexander LABENS Mr. Peter BOUCKAERT Opname tableau 30.09.2022 om 24u

Mr. Sarah ZAMAN Mr. Abderrahim LAHLALI Opname tableau m.i.v. 17.08.2022

Mr. Darlien VAN VOOREN Mr. Elise DE BAERDEMAECKER Opname tableau m.i.v. 30.09.2022 om 24u

Mr. Marij NOTELTEIRS Mr. Elise DE BAERDEMAECKER Opname tableau m.i.v. 01.10.2022

Mr. Evelien VAN POUCKE Mr. Yves BRACKE Opname tableau m.i.v. 01.10.2022

Mr. Emma VAN dEN EYNDE Mr. Magali FEYS Opname tableau m.i.v. 01.10.2022

Mr. Elodie BLANCKE Mr. Luc DE MEYERE Opname tableau m.i.v. 01.10.2022

Mr. Jochen VERMEIR Mr. Johan VAN DRIESSCHE Opname tableau m.i.v. 01.10.2022

Mr. Evert VAN OOST Mr. Frederic BEELE Opname tableau m.i.v. 03.09.2022
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06.09.2022

LIJST VAN DE STAGIAIRS 
OPNAME LIJST
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Ineke COPPENS Mr. Tomas MERCKX Opname op 19.09.2022

Mr. Emma DEGRANDE Mr. Marc DE BOEL Opname op 01.10.2022

Mr. Amber EGGERMONT Mr. Tine BRICOUT Opname op 01.10.2022

Mr. Ralph VERDUYN Mr. Méhdi ZAGHEDEN Opname op 19.09.2022

Mr. Larissa SERRAES Mr. Raan COLMAN Opname op 01.10.2022

WEGLATING LIJST
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Maximiliaan MALBRAIN Mr. Magali FEYS Weglating m.i.v. opname Antwerpen

Mr. Matthias MEIRLAEN Mr. Bruno THOEN Weglating op 14.09.2022

TABLEAU 
OPNAME TABLEAU (NA STAGE) 
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Suleyman PARLAK Mr. OZDEMIR Mohamed Opname m.i.v. 01.09.2022

Mr. Jan HEYVAERT Mr. GROFFILS Liesbeth Opname m.i.v. 01.10.2022

Mr. Ilias SCHOOFS Mr. MASSCHELEIN Céline Opname m.i.v. 12.09.2022

Mr. Astrid VANDEWALLE Mr. WELLEKENS Kris Opname m.i.v. 01.10.2022

Mr. Skrölan BECK Mr. VANDE ROSTYNE Frank Opname m.i.v. 06.09.2022

Mr. Fien DE CORTE Mr. MALFAIT Tom Opname m.i.v. 01.10.2022

Mr. Géraldine DIERINCK Mr. VAN SCHOEBEKE Bart Opname m.i.v. 24.09.2022

Mr. Josie GIJBELS Mr. VANREUSEL Rik Opname m.i.v. 01.10.2022

Bewegingen 

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

Mr. Steven SEYNS Opname m.i.v. 01.09.2022 

(komende van balie West-Vlaanderen)
Mr. Elke CROPPEN Opname m.i.v. 01.09.2022

(komende van balie West-Vlaanderen)
Mr. Steven DEWULF Opname m.i.v. 01.09.2022 

(komende van NOAB daar weggelaten in 2018 voor substituut-procureur des Konings, nu professor internationaal recht)

WEGLATING TABLEAU 
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Bart ELIAS Weglating m.i.v. 17.08.2022

Mr. Braam GODERIS Weglating m.i.v. 30.09.2022 om 23u59

Mr. Ann-Sophie HAGHEDOOREN Weglating m.i.v. 01.07.2022

Mr. Chiara BOUCIQUE Weglating m.i.v. 30.09.2022

Mr. Kasper LEROY Weglating m.i.v. 30.09.2022 om 23u59

Mr. Alexander LABENS Weglating m.i.v. 01.10.2022

Mr. Roos PEETERS Weglating m.i.v. 15.09.2022

Mr. Marij NOTELTEIRS Weglating m.i.v. 02.10.2022

Mr. Louis VOLCKE Weglating m.i.v. 30.09.2022

Mr. Darlien VAN VOOREN Weglating m.i.v. 01.10.2022

2DE KANTOOR
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Ann-Sofie TANGHE Toelating tweede kantoor 

19.09.2022
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Bewegingen 
19.09.2022
TABLEAU
OPNAME TABLEAU (ANDERE BALIE)  
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Mathy DE PUYDT Opname hoofdkantoor m.i.v. 15.09.2022

Mr. Simon VEREECKE Opname m.i.v. 01.11.2022

WEGLATING TABLEAU
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Laura DE SMIJTER Weglating m.i.v. 23.10.2022

Mr. Skrölan BECK Weglating na opname m.i.v. 06.09.2022

Mr. Han VERVENNE Weglating m.i.v. 30.09.2022

2DE KANTOOR 
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Matthias VERCRUYSSE Opname 2e kantoor m.i.v. 19.09.2022

Mr. Aster AERTS   Weglating 2e kantoor m.i.v. 01.10.2022

04.10.2022
STAGEMEESTERS 
WIJZIGING STAGEMEESTER
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. MEERSMAN Kevin Gaat van mr. CLOQUET Wijziging m.i.v. 04.10.2022 

 Jean naar mr. BEELE Frederic

LIJST VAN DE STAGIAIRS 
OPNAME LIJST
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Margaux BELLON Mr. Hans HONDT opname m.i.v. 04.10.2022

Mr. Jelle COUSYNS Mr. Magali FEYS opname m.i.v. 04.10.2022

Mr. Bjarne DOOMS Mr. Magali FEYS opname m.i.v. 04.10.2022

Mr. Brecht D’HONDT Mr. Matthias GESQUIERE opname m.i.v. 04.10.2022

Mr. Olivier BOTTEQUIN Mr. Frank BURSSENS opname m.i.v. 04.10.2022

Mr. Sven HUBRECHT Mr. Angela NOWOSAD opname m.i.v. 04.10.2022

Mr. Jozefien TYTGAT Mr. Alain HINDERYCKX opname m.i.v. 04.10.2022

Mr. Morgane GOEMÉ Mr. Eveline TEMMERMAN opname m.i.v. 04.10.2022

Mr. Charlotte DESSEYN Mr. Ann PHARISEAU opname m.i.v. 04.10.2022

Mr. Milo VANDEKERCKHOVE Mr. Eveline TEMMERMAN opname m.i.v. 04.10.2022

Mr. Mathias DE SCHRIJVER Mr. Frank DE LANGHE opname m.i.v. 04.10.2022

Mr. Fien DE GROOTE Mr. Ann PHARISEAU opname m.i.v. 04.10.2022

Mr. Laure COUSSEMENT Mr. Stijn VAN LANCKER opname m.i.v. 04.10.2022

WEGLATING LIJST
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Sarah STEVENS Mr. Sara LEFEBVRE weglating m.i.v. 01.10.2022

Mr. Aline CLAUS Mr. Joost VAN DAMME weglating m.i.v. datum opname balie West

Mr. Laura GHEKIERE Mr. Wendy HABSCH weglating m.i.v. 01.10.2022

Mr. Matthias STROBBE Mr. V Stefanie AN DE PERRE weglating m.i.v. datum opname balie Brussel Nederlands

ONDERBREKING STAGE
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Kelly TROCH Mr. Stéphane VEREECKEN onderbreking m.i.v. 15.09.2022
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04.10.2022
TABLEAU 
OPNAME TABLEAU (NA STAGE) 
NAAM STAGEMEESTER     BESLISSING RAAD

Mr. Amber NABLI Mr. Michel de CLIPPELE (Mr. Steven DE CANCK) opname m.i.v. 03.09.2022

Mr. Laura VAN DER BIEST Mr. Raan COLMAN opname m.i.v. 01.10.2022

Mr. Nina PIERENS Mr. Willy VAN EEKCHOUTTE opname m.i.v. 15.10.2022

Mr. Amber DE BOLSTER Mr. Koen BALUWÉ opname m.i.v. 01.10.2022

Mr. Emilie DE NEVE Mr. Nathalie DE JONGHE opname m.i.v. 21.10.2022

Mr. Céline ALGOED Mr. Nina VAN EECKHAUT opname m.i.v. 01.10.2022

OPNAME TABLEAU (ANDERE BALIE) 
NAAM  BESLISSING RAAD

Mr. Louis KEMSEKE (komende van balie W-Vl) Opname m.i.v. 01.10.2022

Mr. Timo LEPEZ (komende van W-VL)  Opname m.i.v. 01.11.2022

WEGLATING TABLEAU
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Annelies LEEMANS Weglating m.i.v. 01.10.2022 

Mr. Emilie DE NEVE Weglating m.i.v. 21.10.2022

Mr. Céline ALGOED Weglating m.i.v. 01.10.2022

Mr. Michael DE BOECK weglating m.i.v. datum opname balie Antwerpen

Mr. Marten DE JAEGER weglating m.i.v. 01.11.2022

Bewegingen 

 2E KANTOOR 
OPNAME TABLEAU (NA STAGE) 
NAAM STAGEMEESTER   BESLISSING RAAD

Mr. Lennert DIERICKX (hoofdinschrijving balie Dendermonde) Toelating tweede kantoor m.i.v. 01.10.2022

Mr. Ann VAN DE STEEN (hoofdinschrijving balie Dendermonde) Toelating tweede kantoor m.i.v. 01.10.2022

ERE-ADVOCAAT 
OPNAME TABLEAU (NA STAGE) 
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Marten DE JAEGER Opname m.i.v. 01.11.2022

Geboortes Titus, zoontje van Yannic De Win
Bie, dochtertje van Stefanie Houbert
Clara, dochtertje van Jacqueline Geyssens
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De Commissie
van

Stagiairs

Op 1 september 2022 vond voor het eerst 

na corona de plechtige eedaflegging weer 

plaats in de aula van Gent. De Commissie 

van Stagiairs was aanwezig om samen met 

de balie en de Vlaamse Conferentie alles 

in goede banen te leiden en de nieuwe 

advocaat-stagiairs met open armen te ver-

welkomen. Deze once in a lifetime expe-

rience werd ’s avonds gevierd in het Café 

Center tegenover het Hof van Beroep. Het 

was een fijne kennismaking voor allen én 

een blij weerzien voor de oudere advo-

caat-stagiairs en advocaten. 

Op 7 oktober 2022 vond het hoogtepunt 

van het werkingsjaar van de Commissie 

van Stagiairs weer plaats in zijn oude 

glorie: de Dag van Stagiair. De Dag van 

Stagiair heeft als doel de nieuwe stagiairs 

wegwijs te maken aan de balie en allen 

met elkaar in contact te brengen op een 

informele manier. In de ochtend kon een 

beperkte groep de gevangenis in de Nieu-

wewandeling bezoeken. Dit vormde een 

unieke kans om de gevangenis van bin-

nenuit te verkennen op een legale manier.  

Over de middag vond de broodjeslunch 

plaats met een uiteenzetting van de part-

ners van de Gentse balie. Tijdens de lunch 

werden de stagiairs bedolven met handige 

en praktische informatie over het statuut 

van advocaat. In de namiddag kregen de 

nieuwe stagiairs ook de kans om eens 

achter te schermen te kijken in het nieuw 

gerechtsgebouw. Voorzitter Phillippe Van 

Maele leidde onze stagiairs rond en be-

antwoordde zonder schroom alle vragen 

van de stagiairs. 

De Dag van de Stagiair werd traditiege-

trouw afgesloten met een dansfeest, dit 

jaar in de Abt te Gent. Tijdens dit avond-

feest werd tevens het nieuw bestuur van 

de Commissie van Stagiairs ingehuldigd. 

Na een spannende verkiezing – zoals alle 

aanwezigen zeker kunnen beamen – stel 

ik met zeer veel trots het nieuw bestuur 

voor van de Commissie van Stagiairs:

- Valentine Vandendriessche (als voorzit-

ter) 

- Anna Bauwens

- Kobe Boecquaert

- Victoire Brichard

- Sarah Byttebier

- Johanna Coppens

- Florence Fryges

- Anneleen Valcke

- Helena Van Den Dooren

- Marie Vanhulle

- Gilles Vanskersschaever

- Mathijs Verbeeck

- Emine Özen (als stagistenvertegen-

woordiger)

Ik wil alle oud-leden van de Commissie 

van Stagiairs dan ook oprecht bedanken 

voor hun enthousiasme en inzet die zij 

het afgelopen gerechtelijk jaar hebben ge-

toond. Wij hebben vele mooie momenten 

samen beleefd, en ik zal de vriendschap-

pen altijd koesteren die uit de Commissie 

van Stagiairs zijn gebloeid. 

Ik heb er alle vertrouwen in dat het nieuw 

bestuur van de Commissie van Stagiairs 

opnieuw pareltjes van activiteiten zal 

kunnen aanbieden aan de advocaat-stagi-

airs. Hierbij lichten we al een tipje van de 

sluier van onze activiteitenkalender voor 

dit gerechtelijk jaar:

- 10 november: Studieavond praktisch 

Frans

- 24 november: Escaperoom

- 9 december: Kerstdrink

- Januari: gevangenisbezoek

- Februari: Stagistensouper

- Maart: Debat

- April: Nacht van de Stagiair (na laatste 

examen eerstejaars)

- Mei: Commissieweekend

- Juni: Sportactiviteit

Wij hopen van harte dat wij jullie mogen 

verwelkomen op één van onze activitei-

ten.

| door Mr. Valentine Vandendriessche
Waarde confraters,

De Commissie van Stagiairs is er met dit nieuw gerechtelijk jaar ook weer ingevlogen. 

Zij deed de afgelopen maanden waar ze goed in is: het verbinden van de advocaat-stagiairs aan de Gentse balie.
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Waarde Confraters,

Evident leest u in de titel een onheuse 

veralgemening. 

Hoogstens heb ik gepoogd met deze 

stelling uw aandacht te trekken. Dichter 

bij de waarheid: het gaat goed met een 

deel van de balie, net zoals het goed gaat 

met een deel van de magistratuur.  Dit 

is de logica zelve, zoals yin niet zonder 

yang kan, zo kan de balie niet zonder de 

magistratuur. Is de éne in crisis, dan de 

andere ook. Is de andere zoekende, dan de 

éne ook. Geen van beide floreert zonder 

de andere. Goede advocaten maken goede 

magistraten, en omgekeerd.

Een historische lapsus van een raadslid 

indachtig: ‘het is niet allemaal kommer en 

kwijl’, mag er wat tegengewicht worden 

geboden aan de zwartkijkers die vooral op 

sociale media het hoge woord voeren en 

almaar op negatieve wijze ventileren over 

de advocatuur.

Er valt niet aan te twijfelen dat deze pre-

dikers ook alle antwoorden en wijsheden 

in petto hebben, maar zo nu en dan mag 

ook op de onmeetbare verdienste van de 

advocatuur en haar leden worden gewe-

zen.

Zonder advocaten geen rechtstaat.

De kwaliteit van de rechtstaat staat of valt 

met de kwaliteit van de advocatuur, haar 

kennis, haar eruditie en welbespraakt-

heid, haar gevatheid en pertinentie, haar 

gezond verstand, haar inzicht, haar focus 

op het belang van de cliënt, maar ook 

haar ruggengraat en haar eis gehoord te 

worden.

Die ruggengraat en eis om gehoord te 

worden, valt niet te onderschatten bij die 

minderheid aan magistraten die neigt 

naar minachting voor de balie.  Ongelimi-

teerde wachttijden op zitting, rechtspraak 

op basis van zelf ontwikkelde en onge-

schreven parameters voor straftoemeting,  

onderbreking van de verdediging, onvol-

doende aandacht voor de casuïstiek, .. het 

bevordert onze rechtstaat niet.  

Tijd zal uitwijzen wat enkele politierech-

ters tegenwoordig drijft.

De kans bestaat dat ze opgaan in de strijd 

voor het grote gelijk. De kans is minstens 

zo reëel dat de politierechters en de balie 

van elkaar vervreemden. Ook de balie 

heeft hierin een taak om zich de taal van 

de politierechters eigen te maken. Ver-

keer is nu nog veel meer dan vroeger een 

maatschappelijk doorwegend fenomeen 

met gigantisch risico voor economisch 

én menselijk kapitaal. Politierechters zijn 

daarvan doordrongen, beheersen en be-

handelen de materie voltijds.  Hun focus 

lijkt soms te verschillen van deze van de 

advocaat.  Onze meerwaarde is nochtans 

buitengewoon groot.  

In de vermelde studie staat zeer nadruk-

kelijk dat politierechters een essentiële 

rol voorbehouden voor de zitting en de 

gelegenheid aldaar inzicht te krijgen in de 

‘contextualisering’ van de feiten en dus 

ook de persoonlijke situatie van de over-

treder.  Is dit een voornemen dat botst op 

praktische hindernissen?  In elk geval laat 

dit grote belang zich bij een minderheid 

van de politierechters te weinig aftekenen 

ter zitting zelf.

Ook de te sterke verschillen in de straftoe-

meting door de politierechtbanken laten 

toe de vraag te stellen hoe daaraan moet 

geremedieerd worden.

De weg is vooruit. Samen stroomop-

waarts. Veel liever focus ik dan ook op de 

positieve en constructieve initiatieven. 

Die zijn overigens in overtal.  

De menselijkheid en het respect voor de 

tegenspraak die we mogen ontmoeten in 

de vredegerechten en de Gentse correcti-

onele rechtbanken, de initiatieven in de 

bouwkamer, de drugbehandelingskamer, 

de familierechtbank, de schikkingskamer 

en vele andere.

Door deze positieve en waardevolle ini-

tiatieven te noemen en te roemen, kun-

nen we enkel hopen dat ze inspirerend 

werken, maar waar chronische wantoe-

standen groeien en deze zichzelf verme-

nigvuldigen, kunnen we niet zwijgzaam 

toekijken.

Dus, beste balie, als u de mond wordt 

gesnoerd op zitting of tijdens een verhoor, 

als u geconfronteerd wordt met onheuse 

vragen of opmerkingen, als u drie-vier-

vijf uur moet wachten .. en u laat dit 

gebeuren zonder passende en hoffelijke 

stellingname, dan gaat het niet goed met 

de advocatuur.

Ontmoet u daarentegen een luisterbereid 

magistraat, efficiënt georganiseerd, op-

lossingsgericht en vriendelijk, weet dat 

dan te waarderen en besef dat jouw yang 

verondersteld wordt evenwaardig en com-

plementair te zijn.

Ik wens u van harte een mooi en gezond 

nieuw gerechtelijk jaar toe. Mijn deur 

staat steeds voor elk van u open.

Uw stafhouder
Marnix MOERMAN

1 Delannoy, S., Verwee, I. & Nieuwkamp, R. (2022). Het bestraffingsproces in de Belgische politierechtbanken en 
de invloed van niet gereglementeerde factoren- Onderzoek naar gestandaardiseerde cases – Vignetten, Brussel: 
Vias Institute, blz. 56-57.

Woord van de stafhouder Strop en Toga 52

HET GAAT GOED MET DE BALIE.

Geachte Confraters,

In een constructief overleg tussen de 

Voorzitter Jan Kamoen, Ondervoor-

zitter Pieter De Meyer en de drie 

Oost-Vlaamse stafhouders werd inmid-

dels afgesproken dat op alle zittingen 

van de Oost-Vlaamse politierechtban-

ken gestreefd wordt naar een beëindi-

ging van de zitting om 12.30 uur (bij 

hoge uitzondering 13.00 uur). Er is 

uitgesproken dat reflectie aan de beide 

zijden een meerwaarde is. De voorzitter 

van de politierechtbanken is gevraagd 

de prioriteit van de advocaat ter zitting 

met onmiddellijke ingang te herstellen.

Wordt vervolgd.

Uw stafhouder

Marnix Moerman

UPDATE
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laten weten dat een dergelijk aanpak niet 

strookt met ons beeld van een rechtstaat. 

Het kan en mag ook niet de bedoeling 

zijn om aan rechters arrondissementeel 

(of op om het even welk niveau) ont-

wikkelde en geschreven parameters voor 

straftoemeting (in tegenstelling dan tot 

de “zelf ontwikkelde en ongeschreven 

parameters voor straftoemeting”) op te 

leggen. U zal dat als jurist en advocaat wel 

begrijpen.

 

En zou het niet kunnen dat sommige 

frustraties bij leden van de balie, en waar-

aan u uiting wil geven, gewoon het gevolg 

zijn van niet ingeloste (en ook niet in te 

lossen) verwachtingen als gevolg van een 

gebrek aan dossierkennis of kennis van 

de verkeerswetgeving in hoofde van de 

advocaat?

 

Laten we vooral de kalmte bewaren, en 

ons concentreren op de goede zaken en 

ons werk in een goede sfeer verderzetten. 

Justitie zit al in zo’n moeilijk vaarwater 

dat we er niet ook nog eens een bittere 

interne strijd moeten bijnemen. Wij zijn 

en blijven er van overtuigd dat iedereen – 

elke rechter, elke advocaat – zijn job naar 

eer en geweten uitoefent, en dat niemand 

dit doet met de bedoeling om de ander 

te pesten. Olie op het vuur gooien is dan 

ook niet nodig.

 

Mag ik u dan ook uitdrukkelijk verzoeken 

om de bovenstaande tekst in de volgende 

“Strop en Toga” te willen publiceren als 

een recht van antwoord op uw bijdrage.

 

Met achting.

 

Jan Kamoen
Voorzitter Vredegerechten en Politie-
rechtbank Oost-Vlaanderen
 

Mijnheer de stafhouder,
 

Met verbijstering namen wij kennis van 

uw bijdrage “Woord van de Stafhouder” 

in Strop en Toga nr. 52.

 

De inhoud van uw bijdrage kan als niet 

minder dan een onverholen kritiek 

beschouwd worden op de werking van 

de rechters in de strafkamers van de po-

litierechtbank Oost-Vlaanderen in het 

algemeen, en - gelet op de functie waarin 

u zich tot uw balie richt - deze van de 

afdeling Gent in het bijzonder.

 

Een reactie als “wie een neiging naar 

minachting zaait, zal een neiging naar 

minachting oogsten” zou maar al te mak-

kelijk zijn. En het onbegrip enkel maar 

aanwakkeren.

 

Vandaar een toch iets uitgebreider ant-

woord.

 

Laat ons er vooreerst op wijzen dat 

alle rechters in de politierechtbank 

Oost-Vlaanderen benoemd werden na 

advies van onder meer de balie(s) en, op 

één na (benoemd onder het ‘oude’ sys-

teem), op voordracht van de Hoge Raad 

voor de Justitie. Met uw kritiek stelt u dus 

onrechtstreeks ook de werking van de 

Hoge Raad voor de Justitie in vraag, en 

tegelijk ook het inschattingsvermogen van 

de balie bij de adviesverlening.

 

Verder wekt u de indruk dat uw verwij-

zingen (onder meer naar de “zelf ontwik-

kelde en ongeschreven parameters voor 

straftoemeting”) naar een onderzoek 

van het Vias Institute over het bestraf-

fingsproces in de Belgische politierecht-

banken specifiek op de politierechtbank 

Oost-Vlaanderen betrekking zouden 

hebben. En dat de onderzoeksresultaten 

daarbij zouden afwijken van hetgeen 

gangbaar is in de andere Belgische poli-

tierechtbanken. Dit is nochtans allemaal 

geenszins het geval. Anders dan uit uw 

bijdrage moet blijken, werden de “zelf 

ontwikkelde en ongeschreven parameters 

voor straftoemeting” overigens niet eens 

als negatief afgeschilderd.

 

U verwijst ook naar het onderzoeksre-

sultaat waaruit zou blijken dat rechters 

in de politierechtbank “een essentiële 

rol voorbehouden voor de zitting en de 

gelegenheid aldaar inzicht te krijgen in 

de ‘contextualisering’ van de feiten en 

dus ook de persoonlijke situatie van de 

overtreder”. En u schildert dit (terecht) als 

positief af. Doch anderzijds stelt u wel de 

“ongelimiteerde wachttijden op zitting” 

aan de kaak. Vloeit het ene nochtans niet 

voort uit het andere? Wenst u dan dat 

alle zaken rap rap worden afgehandeld? 

Of enkel deze waarin geen advocaat is 

betrokken? Of dat de verdediging toch 

wordt onderbroken (hetgeen u nochtans 

net ook bekritiseert), om de behande-

lingsduur van een zaak in te korten?

 

Dat zittingen lang (kunnen) uitlopen, is 

nu eenmaal een feit waarmee we reke-

ning moeten houden. En niet alleen de 

advocaat. Ook voor de beklaagden, het 

openbaar ministerie, de griffier … en 

zelfs voor de rechter (die al die tijd gecon-

centreerd en alert moet blijven) is leuk 

anders. Het is nu eenmaal eigen aan ons 

beroep. De aard van en het aantal zaken is 

aan deze duurtijd uiteraard niet vreemd. 

Dat hebben wij, als politierechtbank, niet 

in de hand. En we leven nu eenmaal in 

een rechtstaat waarin recht wordt gespro-

ken door mensen en niet door machines. 

En daarbij heeft nu eenmaal iedere rech-

ter zijn eigen wijze (niet eigenwijze ma-

nier!) van handelen om tot een uitspraak 

te komen. Maar dat doet geen afbreuk aan 

het resultaat van dat handelen.

 

Hetzelfde kan gezegd worden van uw 

zoektocht naar een remedie tegen de “te 

sterke verschillen in straftoemeting door 

de politierechtbank”. Geen enkele zaak is 

dezelfde, geen enkele beklaagde is dezelf-

de. Voor zover uw kritiek geïnterpreteerd 

zou moeten worden als een pleidooi voor 

een geüniformeerde en geautomatiseerde 

rechtspraak, waarbij elke interactie en 

eigen menselijke inbreng tot een mini-

mum dient beperkt of zelfs uitgesloten te 

worden, dan kunnen wij u trouwens nu al 

Recht van antwoord van voorzitter Jan Kamoen
Woord en wederwoord : vorm uw mening
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1. Kan je een boek noemen dat je beoor-
deling als rechter heeft beïnvloed?
Het boek “L’exécution” van Robert 

Badinter. Het was een tip van mijn patron 

oud-stafhouder Piet Van Eeckhaut.

Mr. Robert Badinter verdedigde Roger 

Bontems. Roger Bontems en Claude 

Buffet besloten op 21 september 1971om 

te ontsnappen uit de gevangenis van 

Clairvaux. Om dit te realiseren gijzelden 

zij in het verpleeglokaal een cipier en een 

verpleegster. Het liep fout af met twee 

doden tot gevolg. De zaak zorgde voor 

veel beroering. 

Mr. Robert Badinter, overtuigd van de 

onschuld van de man, verdedigde hem op 

een briljante wijze. Tijdens het verhoor 

van één van de experts moest hij zelfs 

kiezen tussen zijn geweten en zijn deonto-

logische plicht als advocaat.

“Men doodt geen man die niet gedood 

heeft” is de centrale stelling doorheen het 

boek en je voelt voortdurend de veront-

waardiging bij mr. Robert Badinter.

Het Hof van Assisen van Troyes ant-

woordde ontkennend op de vraag of 

Roger Bontems de hand had in de dood 

van de verpleegster maar antwoordde 

bevestigend op de vraag of Roger Bon-

tems medeplichtige was van Claude Buf-

fet.  Toch werden beiden veroordeeld tot 

de doodstraf, een straf die effectief werd 

uitgevoerd.

Het boek bevat daarnaast ook zeer inte-

ressante beschouwingen over de relatie 

tussen mr. Robert Badinter en zijn patron 

(”son regretté maître”).

De verontwaardiging liet mr. Robert 

Badinter nooit los en het tekende zijn 

verdere carrière. Onder presidentschap 

van François Mitterrand werd hij Minis-

ter van Justitie en in 1981 werd onder zijn 

impuls de doodstraf in Frankrijk uitein-

delijk afgeschaft.

Het boek maakte op mij grote indruk 

omwille van de doordachtheid, de nauw-

gezetheid en de doortastendheid waarmee 

mr. Robert Badinter de verdediging in de 

zaak had opgebouwd. Het heeft mij doen 

inzien hoe belangrijk een goede advocaat 

is in het besluitvormingsproces van de 

rechter.

Recent herlas ik het boek, meer dan 30 

jaar later. Het blijft een actueel boek, be-

langrijk voor iedere strafpleiter en iedere 

strafrechter die dagelijks bezig zijn  met 

schuld en strafmaat. 

2. Wat zijn de momenten dat je het liefst 
leest?
Ik neem de tijd en ik zoek steeds een rus-

tige omgeving op. Tijdens het jaar moet 

ik echt tijd vrijmaken hetgeen ik de laatste 

jaren ook doe. Tijdens mijn vakanties in 

Frankrijk lees ik vaak vroeg in de ochtend 

of ’s avonds laat, buiten in de tuin, liefst 

als iedereen al in bed ligt. 

3. Heb je een lievelingsgedicht?
Af en toe lees ik poëzie, maar vaak heb 

ik het gevoel dat ik de dichter niet kan 

doorgronden waardoor ik afhaak.  Een 

tijdje geleden was ik wel aangenaam 

verrast door de nieuwe dichtbundel “En 

de bomen” van Patrick Conrad. Patrick 

Conrad is een veelzijdig man: schrijver, 

kunstenaar, filmmaker… Ik ken hem 

vooral als schrijver van misdaadromans. 

In de dichtbundel “En de Bomen” neemt 

hij afscheid van zijn moeder en hij doet 

dat met prachtige reflecties over de dood. 

| door Mr. Nina Van Eeckhaut

Recht Boeken
op

Daniël
Van den Bossche
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4. Is er een boek dat je met je jeugd as-
socieert?
Ik werd op zeer jonge leeftijd lid van de 

scouts. De figuur van Robert Baden-Po-

well fascineerde mij. Later bezorgde een 

vriend mij zijn boek “Scouting for Boys”. 

Ik heb dit gelezen en ik heb mij toen ook 

wat meer verdiept in zijn leven. 

5. Welk boek zou je meteen herlezen als 
je een week tijd cadeau kreeg?
“De wereld van gisteren” van Stefan 

Zweig. In het boek beschrijft hij het Euro-

pa tussen 1880 en 1940.  De man is in de 

eerste plaats een briljant verteller. Vanaf 

de eerste bladzijde zuigt hij je mee in het 

verhaal en het boek laat je niet meer los. 

Hij beschrijft de wereld waarin hij leeft en 

hij slaagt erin een zeer goed beeld van het 

toenmalig Europa te schetsen, vaak een 

zeer beangstigend beeld. Het is een beeld 

van een Europa dat ook vandaag zeer 

herkenbaar is. 

Omdat hij zo’n geweldige verteller is, las 

ik naderhand vele andere andere werken 

van Stefan Zweig onder meer een bi-

bliografie over “Marie-Antoinette” en de 

novelle “Ongeduld”.

6. Heb je een favoriet personage?
In het genre van de misdaadromans ben 

ik een geweldige fan van de Scandinavi-

sche misdaadschrijvers. Zij slagen er als 

geen ander in de karakters van de perso-

nages zeer goed uit te werken. 

De in 2015 overleden schrijver Henning 

Mankell is mijn favoriet. Hij is vooral 

bekend geworden met zijn misdaadro-

mans over de eigenzinnige inspecteur 

Kurt Wallander.  Het personage van Kurt 

Wallander is zo goed uitgewerkt dat ik 

gaandeweg meer geïnteresseerd was in 

de persoon van Kurt Wallander en de 

gebeurtenissen in zijn leven dan in de plot 

van het boek.

7. Welke boekentip heb je voor de 
S&T-lezer en waarom?
Ik blijf als magistraat gefascineerd kijken 

naar ons besluitvormingsproces. Met het 

vorderen van de jaren stelde ik mij de 

vraag of het juridisch besluitvormings-

proces wel voldoet en volstaat om tot een 

juist en rechtvaardig oordeel te komen. 

Het boek “Ons feilbare denken” van de 

Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman 

heeft mij gesterkt in mijn gedachte dat 

ons traditioneel beslissingsmodel niet 

voldoet.

Het is een bijzonder confronterend boek. 

Het verschaft je als lezer inzicht hoe vaak 

het kan fout lopen in ons denken en hoe 

irrationeel ons denkproces vaak verloopt.

In het recente boek “Ruis” dat hij schreef 

samen met Olivier Sibony (hoogleraar 

Parijs) en Cass. R. Sunstein (Robert 

Walmsley University Professor, Harvard 

University) gaan de auteurs hierop door. 

In dit boek stellen zij zich de vraag waar-

om wij vaak verkeerde beslissingen ne-

men en hoe we dat kunnen voorkomen.  

Ook dit is een boeiend boek.

Waarom deze boeken? Ik wil jonge ad-

vocaten ertoe aanzetten deze boeken te 

lezen. Sommigen onder hen zullen ma-

gistraat worden. Een goed magistraat stelt 

zichzelf voortdurend in vraag. Het is een 

belangrijke competentie. Het is een ei-

genschap die ik als onderzoeksrechter heb 

leren ontwikkelen.  Veel van hetgeen ik 

zelf heb ontdekt en ervaren tijdens mijn 

mandaat als onderzoeksrechter is terug te 

vinden in deze twee boeken. 

Recht Boeken
op
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Interview met
Het roer om

| door Mr. Dirk Van de Gehuchte

Carina
Van Cauter
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S&T U behoorde tot de balie Oudenaar-
de?
Ik legde de eed af aan de balie te Brussel, 

maar volgde de liefde van mijn leven 

richting Herzele en werd opgenomen op 

de lijst van de stagiairs van de balie te 

Oudenaarde. Met ontzettend veel waarde-

ring denk ik terug aan mijn beste patron 

Marc Van Den Berghe. Marc was (en is) 

niet alleen een uitstekend jurist. Hij was 

vooral geduldig en efficiënt in het aan-

reiken van oplossingen voor de ontelbare 

vragen waar je als beginnend advocaat 

mee worstelt. Niet door te verwijzen naar 

één of andere gouden raad, maar wel met 

de vraag of ik al eens in het wetboek had 

gekeken. Vaak gaan mensen bij meester 

Google op zoek naar recht. De burger 

heeft niet altijd het inzicht een advocaat 

te raadplegen. De drempel naar een eerste 

consult blijft jammer genoeg bestaan, 

terwijl de consultatie, de interpretatie 

en het advies op basis van deugdelijke 

rechtsbronnen essentieel is.

S&T Als gouverneur bent u verantwoor-
delijk voor Oost-Vlaanderen, toch een 
vrij diverse provincie, van het Waasland 
tot de Vlaamse Ardennen. U heeft van bij 
aanvang van uw mandaat wel een aantal 
serieuze uitdagingen gehad, de corona-
crisis om er maar één te noemen.
Het was inderdaad een pittige start, maar 

veel tijd om daarbij stil te staan, was er 

niet. De evolutie van Covid 19 maakte 

ons er snel van bewust dat het najaar 

opnieuw een risicovolle periode zou 

worden en dat we ons daar op moesten 

voorbereiden. Onder het motto ‘samen 

sterk’ ben ik meteen op zoek gegaan naar 

een groep van Oost-Vlaamse medische 

experts die de provinciale veiligheidscel 

zouden kunnen versterken om de epide-

miologische situatie in Oost-Vlaanderen 

te bespreken. Gelijktijdig heb ik ook een 

wekelijks burgemeestersoverleg samenge-

roepen om informatie op een gebundelde 

manier te delen en de problemen op het 

terrein en de vragen waarmee lokale be-

sturen worstelden te escaleren. Naast de 

strijd tegen corona en de uitrol van de 

vaccinatiecampagne in oorspronkelijk 22 

belangenafweging tussen kinderen en de 

langstlevende echtgenoot die samen tot 

nalatenschap komen , om een voorbeeld 

te noemen, of voorbehouden erfdeel in 

waarde dan wel in natura. Vaak werd door 

voldoende tijd te nemen, en door tech-

niek en politiek samen aan tafel te bren-

gen, vrij vlot tot breed gedragen oplossin-

gen gekomen. Denk maar aan de nieuwe 

waarderingsregels, de erfenissprong en de 

overeenkomsten met betrekking tot nog 

niet opengevallen nalatenschappen.

S&T Uw kennis van het recht heeft u 
geholpen bij het uitoefenen van uw po-
litieke taak. Heeft uw ervaring als advo-
caat ook mee bepaald op welke politieke 
thema’s u zich ging focussen?
Ja, zeker wat familierecht betreft, één van 

mijn voorkeurmateries als advocaat. Maar 

ook persoonlijke levenslessen, maatschap-

pij ontwrichtende gebeurtenissen en 

behartenswaardige thema’s die mij gesig-

naleerd werden door mensen op het ter-

rein, hebben mijn focus als politicus mee 

bepaald. Zo was de strijd tegen seksueel 

misbruik nooit veraf.

S&T Om even terug te komen op uw- 
toch wel vrij lange - carrière als advo-
caat. Wat zijn uw beste en uw slechtste 
herinneringen aan de advocatuur?
De spanning, ingehouden adem en tril-

lende vingers bij het openen van een ge-

rechtsbrief, de snelle blik op het beschik-

kende gedeelte van een vonnis of arrest 

en daarna de aandachtige lezing van de 

motivering. Dat ben ik tijdens mijn actie-

ve loopbaan als advocaat nooit verleerd. 

Dat je in voldoende grote mate hebt kun-

nen bijdragen tot recht en tot beslissingen 

waarmee de rechtszoekende verder kan, 

geeft bovendien een groot gevoel van 

voldoening. Instrumentalisering, over-

consumptie of misbruik van recht hebben 

mij daarentegen steeds geërgerd. 

S&T Hoe lang bent u advocaat geweest?
Ik was bijna 25 jaar actief als advocaat en 

werd na mijn aanstelling als gouverneur 

van Oost-Vlaanderen op 1 september 

2022 opgenomen op de lijst van de 

ere-advocaten van de balie te Oudenaar-

de. Met veel voldoening kijk ik terug op 

mijn actieve beroepsuitoefening en ik 

ben dan ook trots dat ik werd toegelaten 

als ere-advocaat, als teken van blijvende 

betrokkenheid bij het recht.

S&T De carrière als advocaat heeft u ge-
combineerd met onder andere een carri-
ère als volksvertegenwoordiger. Was dat 
gemakkelijk, en waar lag uw focus dan?
Het was een bewuste keuze om mijn pro-

fessionele activiteiten als advocaat aan te 

houden. Algemeen genomen, en achteraf 

beschouwd, is dat best wel meegevallen, 

want mijn levenshouding bleek meestal 

in overeenstemming te zijn met de stand-

punten van Open Vld. Het is ook een 

nuttige combinatie geweest. Vooreerst om 

mijn politiek mandaat naar behoren te 

kunnen invullen. Als volksvertegenwoor-

diger is het belangrijk voeling te houden 

met wat er leeft in de maatschappij, met 

de kleine en grote zorgen en de moeilijk-

heden waarmee rechtzoekenden dagdage-

lijks worden geconfronteerd. Bovendien 

was het als lid van de Commissie Justitie 

van goudwaarde de praktijk te kennen, er 

voeling mee houden, en te weten wat er 

leeft en speelt binnen justitie. 

Ik denk dat het bijvoorbeeld voor zich 

spreekt dat kennis hebben van het erf-

recht en het huwelijksvermogensrecht - 

een vrij technische materie - noodzakelijk 

was om een bij de praktijk aanleunende 

hervorming te realiseren. Die praktijk-

kennis gaf ook de mogelijkheid om in 

gesprek te gaan met de deskundigen die 

ons hebben bijgestaan bij de totstandko-

ming van die hervormde wetgeving. Een 

breed maatschappelijk en parlementair 

debat, evenals de ruimte die ons door de 

toenmalige minister van Justitie Koen 

Geens werd gegeven, was nodig om tot 

een hervorming te komen die voor ieder-

een toepasbaar en hanteerbaar is. De wens 

tot meer beschikkingsvrijheid werd niet 

onmiddellijk door iedereen gedeeld. Som-

migen opteerden voor het behoud van de 

wettelijk gewaarborgde solidariteit. Ver-

ruiming van het beschikbaar deel bracht 

soelaas. Niet alleen ideologische, maar 

ook culturele verschillen tussen noord 

en zuid moesten worden overbrugd. De 

Interview
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vaccinatiecentra in onze provincie, was 

er ook de Brexit met zijn douaneformali-

teiten en noodparkings, en kregen we er 

de strijd tegen het water bij. Eerst te veel 

water, met ongeziene regenval voorname-

lijk in het zuiden van dit land, en daarna 

een tekort aan water. Een integrale aanpak 

zal ons moeten beschermen tegen droogte 

en overstromingen. Vandaag eist de Oek-

raïnecrisis veel van onze aandacht op. Op 

vraag van Vlaanderen gaan we samen met 

de lokale besturen op zoek naar duurza-

me collectieve huisvestingsplaatse. Een 

gigantische uitdaging waarbij we samen 

voor iedere ontheemde uit Oekraïne een 

menswaardige en veilige opvangplaats 

willen vinden.

S&T U stelt als gouverneur een aantal 
ambitieuze doelstellingen voor uw pro-
vincie voorop. Die gaan van noodplan-
ning over investeringen in bijvoorbeeld 
mobiliteit tot verkeersveiligheid.
De gouverneur is bevoegd voor de co-

ordinatie van het veiligheidsbeleid in 

het algemeen. Verkeersveiligheid staat 

daarbij zeker op de agenda. Zo hebben 

we bijvoorbeeld moeten vaststellen dat 

het aantal verkeersongevallen waarbij 

bestuurders onder invloed van drugs in 

combinatie met alcohol rijden blijft stij-

gen. Met de jaarlijkse actie ‘Verkeersveilige 

Nacht Oost-Vlaanderen’ pakken we dit 

aan door te sensibiliseren én te controle-

ren. Daarnaast is er ook de problematiek 

van transmigratie en mensensmokkel. 

Elke maand worden er in onze provincie 

drie geïntegreerde controleacties georga-

niseerd. Het doel: transmigranten detec-

teren, de politionele aanwezigheid op de 

smokkelroutes verhogen en het onveilig-

heidsgevoel van de bevolking terugdrin-

gen. Op vraag van de bestuurlijke en ge-

rechtelijke overheden worden tijdens deze 

acties ook zoveel als mogelijk informatie 

en bewijzen verzameld tegen de men-

sensmokkelaars. Zo wordt de bestuurlijke 

afhandeling nadrukkelijk gekoppeld aan 

de gerechtelijke opsporing en vervolging. 

Een succesvol recept waarmee niet de 

transmigranten, maar wel de smokkelaars 

geviseerd én bestreden worden.

S&T Ik heb indertijd nog les gehad van 
professor Willy Callewaert die zei “het 
recht zegt wat het is, de moraliteit zegt 
wat het zou moeten zijn”. Inzake verze-
keringsrecht, inzake contractenrecht is 
het toch niet altijd de rechtvaardigheid 
die telt. Ik zal een voorbeeld geven: ik 
zag onlangs een dossier passeren van 
iemand met longoedeem ingevolge stof-
long. De man was door zijn beroep 24 
jaar blootgesteld geweest aan fijn stof, en 
dit wordt niet erkend als beroepsziekte 
omdat de wet zegt dat er 25 jaar bloot-
stelling dient te zijn. De artsen zeggen 
wel dat zijn ziekte een gevolg is van de 
blootstelling, het recht zegt, je hebt geen 
recht op een vergoeding als beroepsziek-
te, maar de rechtvaardigheid is hierbij 
zoek…
Het is niet mogelijk de rechtvaardigheid 

te laten voorgaan op het recht. Dat klinkt 

hard, maar justitie past de “wetten van 

het Belgische volk” toe. Als advocaat kan 

je bijdragen tot het zoeken naar recht-

vaardige interpretaties van die wetten. Als 

toepassing van wetten echter zorgt voor 

onbedoelde gevolgen, dan is het aan de 

wetgever.

S&T Een jonge advocaat die twijfelt 
soms aan de weg die hij of zij moet vol-
gen. Dan stelt men de vraag: “heeft de 
balie nog toekomst”?
Natuurlijk heeft de balie toekomst. Advo-

caat is één van de mooiste beroepen ter 

wereld. Mee mogen werken aan justitie, 

aan recht voor iedereen en een stem mo-

gen geven aan zij die niet kunnen of dur-

ven spreken, dat is toch buitengewoon!

S&T Wat vindt u van de wijze waarop 
de balie vandaag georganiseerd is? De 
balie komt niet zo positief over bij de 
bevolking. Justitie in het algemeen heeft 
misschien niet het gewenste aanzien, 
maar de advocatuur scoort sociaal niet 
zo goed.
Mensen zijn zich niet altijd bewust van de 

meerwaarde van de bijstand door een ad-

vocaat. Dat is vrij eenvoudig te verklaren. 

Iemand die recht haalt en tot de conclusie 

komt dat hij of zij het inderdaad bij het 

rechte eind had, vraagt zich af waarom hij 

dan een advocaat nodig had. Iemand die 

daarentegen in het ongelijk wordt gesteld, 

zoekt hiervoor een verklaring en de meest 

voor de hand liggende is dat zijn of haar 

advocaat het dossier niet goed heeft ver-

dedigd. 

Een advocaat mag gerust wat meer ‘pana-

che’ tonen en trots zijn op het beroep. En 

niet te vergeten: zijn of haar kennis aan-

wenden om te wegen op het beleid, zoals 

ook andere beroepsgroepen binnen het 

justitieel apparaat dat vandaag al doen.

S&T Is misschien de huidige organisatie 
van de advocatuur, de versnippering van 
de balies ook één van de redenen waar-
om er minder middelen zijn?
L’union fait la force, dat is de realiteit. Je 

moet met één stem spreken om ervoor te 

zorgen dat je stem ertoe doet. Praktische 

bezwaren zoals het tussenkomen van 

stafhouders bij zittingsincidenten of een 

onvoldoende gespreide vertegenwoordi-

ging kunnen makkelijk worden opgelost.

S&T In uw huidige bezigheden komt 
veel terug uit wat ik zou noemen “uw 
vorig leven”. Een déjà-vu maar anders?
Ik word nu op een andere manier gecon-

fronteerd met regelgeving: ik pas ze toe. 

Het gebeurt echter dat onbedoelde gevol-

gen en onvolkomenheden van wetgeving 

worden doorgegeven aan de beleidsma-

kers, die de regels vervolgens kunnen 

aanpassen.  

S&T Tot slot, hebt u nog een boodschap 
aan de lezers van Strop & Toga?
Nooit ambitie verliezen, volhouden! 

Hou de ambitie vast, want het goede aan 

ambitie is dat het geen voorrecht is van 

sommigen, maar dat iedereen er toegang 

tot heeft. Iedereen heeft recht op recht. U 

doet ertoe, u kan het verschil maken.
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De droom van meester Alleman
Van op het –zelden of nooit gebruikte- 

balkon van het gerechtsgebouw aan het 

Koophandelsplein overschouwde meester 

Alleman de menigte. Rond Hippoliet 

Metdepenningen en tot ver voorbij café 

‘t Center stond een zwarte menigte. Het 

zwart van de advocatentoga’s werd eerder 

geaccentueerd dan onderbroken door de 

witte befjes, en hier en daar een –nauwe-

lijks wit- hermelijntje / konijntje. De me-

nigte deinde heen en weer en produceerde 

een geluid, eerst nog onduidelijk, als een 

gegrom, en daarna steeds duidelijker: 

“Eén balie, één balie, één balie”.

Meester Alleman spreidde de armen en de 

menigte onder hem verstilde. Zijn stem 

klonk over het plein met een eigenaardige 

galm, een beetje zoals het geluid van een 

oud televisiejournaal.

Ik had een droom ... een droom dat op 

een dag, tussen de groene heuvels van de 

Vlaamse Ardennen, diegenen die ooit be-

hoorden tot de balie Oudenaarde, fier zul-

len uitroepen: “wij zijn balie Oost-Vlaan-

deren”. Ik had een droom.

De massa mompelde “hoor, hoor” en hier 

en daar klonk een “halleluja”.

Ik had een droom dat van de oevers van 

de Dender, tot in het Waasland, alle ad-

vocaten gelijk zouden behandeld worden 

en zich zouden verenigd voelen in één 

broederlijke band die meandert van de 

Dendervallei naar die van de Leie en de 

Schelde. Ik had een droom.

Het geluid over het Koophandelsplein 

zwol aan, en de halleluja’s werden talrij-

ker.

Ik had een droom dat op een dag studen-

ten, niet enkel van de Gentse rechtsfacul-

teit, maar van rechtsfaculteiten over het 

ganse Vlaamse land, niet zomaar zullen 

kiezen voor een carrière aan een balie, 

maar zullen kiezen voor een carrière aan 

dé balie, dé balie van Oost-Vlaanderen. Ik 

had een droom.

De opgezweepte massa advocaten zwaaide 

nu met hun beffen als waren ze op een 

huwelijksfeest waar Les lacs du Conne-

mara weerklonk. De halleluja’s vielen niet 

meer te tellen.

Meester Alleman hief bezwerend de ar-

men omhoog om de massa te kalmeren.

Zijn stem weerklonk nog sterker dan 

voorheen: ik had een droom dat één 

stafhouder, één raad en één balie alle 

Oost-Vlaamse advocaten een warme thuis 

zouden bieden, een oord van broeder-

schap, loyauteit, competentie en confra-

ternaliteit. Con-fraternaliteit, con-fraters, 

mede-broeders, wij zijn allen broeders, 

wir sind allen brüder. De menigte viel 

niet meer te houden. Hun enthousiast 

geroep klonk zo luid dat men zelfs op het 

Parket-Generaal merkte dat er iets aan de 

hand was.

Meester Alleman klom op de borstwering, 

en, compleet in extase door zijn eigen 

woorden, en het enthousiasme van zijn 

confraters, gooide hij zich in de menigte 

om daar, gedragen door zijn confraters, te 

crowdsurfen.

Althans, dat was zijn bedoeling. De bonk 

waarmee hij naast zijn bed terecht kwam, 

had niets te maken met extase, en de stem 

die hij hoorde was niet die van een massa 

confraters, enkel die van zijn eigen echt-

genote: “ik heb het je nog gezegd, als je zo 

ligt te woelen dat je vroeg of laat eens uit 

je bed zou vallen”.

“Ik had een droom” probeerde hij uit 

te leggen. “Ja, dat komt er van als je ’s 

avonds nog rode wijn drinkt” concludeer-

de zijn echtgenote “je weet dat je daar niet 

tegen kan. Een glaasje warme melk zou 

veel gezonder zijn. Meester Alleman liet 

niet blijken dat hij bij het idee alleen al 

kokhalsde.

“Ik moet naar het paleis, ik moet dit aan 

de stafhouder vertellen”. Jan Alleman rep-

te zich om zijn toilet in een sneltreinvaart 

te maken, en nauwelijks een uurtje later 

stormde hij het baliesecretariaat binnen, 

en voorbij een verbaasde Caroline. In het 

bureau van de directeur onderschepte hij 

zowaar meteen de stafhouder. Nauwelijks 

buiten adem verkondigde hij plechtig: 

“stafhouder, ik had een droom…”. De 

stafhouder monsterde hem even, en ant-

woorde “meester Alleman, uw dromen 

zijn vaak mijn nachtmerries”.

Hoe helderziend kan een stafhouder zijn?

| door Mr. Dirk Van de Gehuchte

Honderd jaar nadat Madeleine Schau-
vliege de zuilen voor de Tempel van 

Themis verschoof, als eerste vrouw aan de 

Gentse balie, willen de Universiteit Gent 

en  de Gentse balie die verjaardag aangrij-

pen om het landschap van de rechtsbede-

ling te overschouwen.

Onze samenleving wordt steeds diverser. 

Er is sprake van een demografische tran-

sitie naar een superdiverse samenleving. 

Dit laat ook het recht en de rechtsbede-

ling niet onberoerd:

- Zijn justitie en rechtspraak voldoende 

gevoelig voor diversiteit? Besteedt jus-

titie aandacht aan diversiteit? Hoever 

staat het met dit inclusief model in 

justitie en waarvoor zou een “inclusieve 

justitie” moeten staan ?

- Hoe is de interactie tussen het publiek, 

de politiek, de samenleving en justitie 

inzake het diversiteitsthema?

- Wat betekent ‘gelijkheid voor de wet’ 

precies?  Moet met alle waarden even-

veel rekening worden gehouden, of zijn 

er ongelijkheden af te vlakken of zelfs 

te compenseren? Mag de rechter daar-

over een beleid voeren?

- Hoe verhouden neutraliteit, diversiteit 

en pluralisme zich tot elkaar?

Balie Gent en Universiteit Gent willen 

tijdens hun gezamenlijk colloquium 2023 

niet alleen vragen stellen, maar ook ant-

woorden vinden. Er wordt op zoek 

gegaan naar de identiteit van Justitie in 

een superdiverse/plurale samenleving en 

de vraag gesteld hoe justitie een dergelijke 

samenleving mee vorm kan geven. Tij-

dens de studiedag op 17 maart 2023 gaan 

advocaten, academici en magistraten met 

elkaar in dialoog.

Kortom een uniek moment om iedereen, 

die antwoorden wil op deze vragen, sa-

men te brengen.

Details en inschrijvingsmodaliteiten wor-

den u zeer binnenkort bezorgd, maar noteer 

deze datum alvast in uw agenda!

SAVE THE DATE! COLLOQUIUM VRIJDAG 17 MAART 2023 – GENT
Diversiteit en justitie
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Geen paleis
Het gebouw waarin de HRJ is gevestigd 

loop je, als je het precieze adres niet kent, 

ongetwijfeld ongemerkt voorbij … een 

onopvallende, ietwat saaie licht- en don-

kergrijze gevel met een al even weinig 

opvallend naambord… De inkomdeur 

is elektronisch vergrendeld en je kan er 

alleen naar binnen met een badge. Er zijn 

ook een paar bellen en bij één knopje 

daarvan is manueel een sticker “Hoge 

Raad voor de Justitie” gekleefd. Eénmaal 

binnen zijn er een aantal metalen zuilen 

met groene lichtjes en glazen schuifdeu-

ren zoals in de moderne metrostations 

langs waar je opnieuw enkel met badge 

kan voorbij geraken en van waar je naar 

de liften kan : op de vierde verdieping 

heeft de voorzitter haar kantoor en daar 

gaan we eerst naartoe. De ruimte waar 

de liften kunnen worden genomen is van 

de kantoren afgescheiden met een glazen 

deur die opnieuw enkel met badge kan 

worden geopend, waarna een gangenstel-

sel met links en rechts identieke  eenvou-

dige deuren oriëntatie moeilijk maakt en 

laat denken aan om het even welk groot 

typisch “ministeriegebouw” … alles in 

grijzige tonen met blauwe vinyl vloer-

bekleding… hier en daar staat een deur 

open waar hier en daar al mensen aan het 

werk zijn, vaak nog met de covid-plexi-

schermen op de bureaus … de voorzitster 

loopt er in het voorbijkomen even binnen 

om goeiedag te zeggen en stelt mij hier 

en daar voor als “iemand die voor het 

tijdschrift van de Gentse balie een artikel 

zal schrijven en wat foto’s zal nemen” … 

Iedereen reageert zeer vriendelijk. .

De trein is altijd een beetje reizen 
Mevrouw DRESER zou op 25 oktober 

2022 met de trein van 7.59 u uit Brugge 

vertrekken en aankomen  in Gent om 

8.24 u. Ze zou me laten weten per sms 

in welke wagon zij zat en ik zou haar 

van daar kunnen vergezellen naar Brus-

sel-Centraal van waar we te voet naar 

de kantoren  van de Hoge Raad zouden 

stappen.  In een overvolle wagon was ze er 

amper in geslaagd een plaatsje naast zich 

vrij te houden… het bleek de enige niet 

bezette zitplaats  waarvoor ik haar dankte.  

Ik probeerde van de treintijd gebruik te 

maken om toch een aantal persoonlijke 

vragen te stellen maar ik  kreeg meteen 

als antwoord : “Je kan merken dat je niet 

gewoon bent te reizen met de trein.  Men-

sen die dat niet gewoon zijn beginnen 

meteen hun leven te vertellen. Ikzelf doe 

minstens 3 tot 4 keer per week  dit traject 

en ik praat niet over het werk op de trein.” 

Ze zei het heel vriendelijk, maar ik had 

wel begrepen dat ik van de treinrit niet 

zou kunnen profiteren om haar tóch een 

interview te ontfutselen. Het ging over 

de files naar Brussel voor wie de auto 

neemt … over vertragingen en stakingen 

van treinen … over hoe zacht het weer 

nog was voor deze periode van het jaar. 

Het ging  vooral niet over de Hoge Raad 

of over haar voorzitterschap, waarvan 

ik zonder woorden kon vaststellen dat 

het alvast in termen van reiscomfort niet 

beantwoordde aan het glamoureuze beeld 

dat ik mij er van had gevormd. 

| door Mr. Johan CansseDE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE … 
EEN (klein) TIPJE  
VAN DE  (grote) SLUIER  
(eventjes) OPGELICHT …

Het paste moeilijk in haar agenda voor september maar  zij 

stelde nadien voor om in oktober aanwezig te zijn bij de ont-

vangst van een delegatie uit Indonesië  waarin heel wat uitleg 

over de werking van de HRJ zou worden gegeven, weze het 

in het Engels, zodat ik mij een beeld van de HRJ zou kunnen 

vormen. Diezelfde dag stond ook een zitting gepland van 

de benoemings- en aanwijzingscommissie “waar u evident 

niet bij aanwezig kan zijn”, maar waarbij ik in een half uurtje 

vóór die zitting aan een aantal van de aanwezige commissie-

leden een aantal vragen kon stellen indien zij hiertoe bereid 

waren. Aldus geschiedde dat ik op 25 oktober 2022 enthousi-

ast en  gezond zenuwachtig naar Brussel toog in de hoop een 

glimp van het mysterie dat de HRJ voor de meesten van ons 

wellicht  toch blijft,  te kunnen opvangen. In woord en beeld 

van die glimp hierna een verslag.

Op goed geluk stuurde ik in de voorbije zomermaanden een mail naar de voorzitster van de Hoge Raad voor de Justitie, 

mevrouw Lucia DRESER, of zij bereid zou zijn een interview te doen voor Strop en Toga.



Vanuit verschillende ramen kreeg ik wel 

in vogelperspectief zicht op een mooie 

strak aangelegde binnentuin. Misschien 

een ongewilde allegorie : de buitenkant 

doet er niet toe… het is de inhoud die 

telt …

Aangekomen in het bureau van de voor-

zitster kan mijn eerste indruk niet aan een 

gevoel van teleurstelling ontsnappen : ik 

had mij verwacht aan  een kantoor met 

hoge plafonds, velours gordijnen, gedimd 

licht uit zware grote lampadaires …  dik 

tapijt, een donkere houten lambrisering, 

dure fauteuils, design bijzettafels, heel 

zachte klassieke muziek … de salle des 

pas perdus, minstens  de zittingszaal van 

het Hof van Cassatie in  het klein … Fout! 

Niéts van dat alles : een ruime, nette maar 

sobere ruimte die té weinig verschilt van 

die door typische kantoorwanden ge-

scheiden kantoren die we allemaal al her 

en der in grote moderne gebouwen die 

per verdieping worden verhuurd hebben 

betreden. De soberheid van de werkom-

geving belet niet dat ik de enthousiaste 

dynamiek kan voelen van de medewerkers 

aan het event van die dag,  zeker wanneer 

ik de vergaderzalen betreed en zie hoe ve-

len er in de weer zijn om de laatste details 

in orde te brengen voor de ontvangst van 

de delegatie. Er werd zelfs gedacht aan een 

naamkaartje voor mij… 
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Indonesië
In juni 2022 stuurde de KOMISI YU-

DISIAL van Indonesië een brief met 

officieel verzoek tot samenwerking aan 

haar Belgische verwante organisatie, niet 

alleen om een internationaal netwerk uit 

te bouwen, maar vooral om te leren hoe 

in ons land rechters worden gekozen, hoe 

hun loopbaan en integriteit worden ge-

screend en  welke criteria van belang zijn 

voor het ambt van (een goede) rechter. 

Tegelijk wilde de KOMISI meer leren over 

de verhouding van de HRJ met enerzijds 

de hoven en rechtbanken en anderzijds 

met de Minister van Justitie. Na daar-

opvolgend overleg per videoconferentie 

werd beslist om op 25 oktober 2022 vanaf 

9.00 u een werkbezoek te organiseren 

waarbij 7 commissieleden uit Indonesië 

naar Brussel zouden overvliegen om 

zich hier in de bovengenoemde thema’s 

te verdiepen. In de namiddag stond een 

bezoek gepland bij het Instituut voor 

Gerechtelijke Opleiding. De volgende dag 

zou de delegatie zich begeven naar Neder-

land om ook daar verschillende juridische 

instanties te ontmoeten. Deze Indonesi-

sche delegatie bleek degelijk voorbereid 

en uiterst geïnteresseerd en stelde naar 

aanleiding van een powerpointpresenta-

tie over de werking van de HRJ dan ook 

een aantal pertinente vragen die ook ik 

zeker had willen stellen indien ik daartoe 

de gelegenheid had gekregen. De meest 

interessante haal ik er hierna graag even 

uit, maar niet zonder de introductie van 

de voorzitter te citeren zoals gericht aan 

“Madame Lucia” en bij uitbreiding aan 

alle aanwezigen : “I hope you are in good 

health!” Een warme boodschap die wij als 

Westerlingen binnen zo’n officiële context 

niet gewoon zijn te horen, laat staan zelf 

te formuleren. We kunnen iets leren … 

Waarom is er in België een  HRJ?
In mijn perceptie is de HRJ er altijd al 

geweest, maar velen onder u zullen mij 

meteen terecht corrigeren en er op wij-

zen dat de oorsprong van de HRJ in de 

Dutroux-zaak ligt en meer bepaald in 

de uiting van absolute volkswoede en 

verontwaardiging over een falend justi-

tieel apparaat met aanklachten over een 

politisering van de magistratuur, die haar 

ultieme veruitwendiging kreeg in de wit-

te mars van 1996 waar niet minder dan 

300.000 mensen op straat kwamen in stil 

maar luid gehoord protest. Dat was dan 

ook wat aan de Indonesische delegatie 

werd uitgelegd, reden waarom ik het zoals 

hierboven kon beschrijven. Politiek was 

er nadien snel een consensus over het feit 

dat een hervorming van het gerechtelijk 

systeem zich opdrong en één van de 

belangrijkste verwezenlijkingen daarbij 

was de oprichting van de HRJ bij wet van 

1998 die effectief in werking trad in au-

gustus 2000. 

Wat zijn de taken van de HRJ en hoe 
werd dat in België gestructureerd?
Als advocaten associëren we de HRJ voor-

al en misschien zelfs uitsluitend met  de in 

reputatie uiterst strenge benoemings- en 

aanwijzingscommissie, die incontourna-

ble is voor wie de overstap van advocaat 

naar magistraat overweegt. De doelstel-

lingen van de HRJ waren van meet af aan 

zeer ambitieus :

- Op objectieve en partij-onafhankelijke 

wijze  een doorslaggevende rol spelen 

bij de benoeming van magistraten

- Organiseren van externe audits over de 

werking van het gerecht

- Behandeling van klachten

- Aanbevelingen geven, zowel over een 

betere werking van het gerechtelijk 

systeem als over wetgeving in wording 

aan het parlement en aan de minister 

van Justitie

- Het uitwerken van een deontologische 

en ethische code voor rechters en pro-

cureurs

35
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Van belang was en blijft het gegeven dat 

de HRJ volledig onafhankelijk bestaat en 

werkt, zonder deel uit te maken noch van 

de wetgevende, noch van  de uitvoerende, 

noch van de gerechtelijke macht  : het is 

een sui generis organisatie die aan geen 

enkele overheid verantwoording moet 

afleggen.

De HRJ bestaat in haar Algemene Verga-

dering uit 44 leden met dubbele pariteit: 

22 magistraten, verkozen door alle ma-

gistraten van het land (met verplichte 

stemming) van wie 11 Nederlands- en 

11 Franstaligen en 22 niet-magistraten 

benoemd door de senaat, ook 11 voor elk 

taalgebied, van wie telkens 4 advocaten, 

3 professoren en 4 mensen uit het mid-

denveld, zoals  psychologen, notarissen, 

ambtenaren,… …. Het mandaat geldt 

voor 4 jaar en kan slechts één keer wor-

den verlengd. Naast die 44 leden is er ook 

een administratieve vaste staf van meer 

dan 50 mensen die voor onbepaalde duur 

zijn aangeworven en wier belang moeilijk 

kan worden overschat : zij vormen de 

baken van standvastigheid en informatie 

over het praktische reilen en zeilen van de 

organisatie waar de leden, die er meestal 

slechts 4 en maximaal 8 jaar aan de slag 

zijn, voor al hun vragen bij terecht kun-

nen. (En dat, zo werd mij verteld, ook 

heel vaak doen.)

Naast de Algemene Vergadering van die 

44 voormelde leden, is er het zogenaamde 

Bureau dat het dagelijkse bestuur coördi-

neert en dat bestaat uit 4 fulltime voor de 

HRJ werkende leden (2 Nederlands- en 

2 Franstaligen) die elk een commissie 

voorzitten en om beurt ieder één jaar 

voorzitter van de HRJ als dusdanig zijn. 

Tot 10 december 2022 is dus mijn-gast-

vrouw-voor-een-halve-dag, mevrouw 

Lucia DRESER,  dé voorzitter van de HRJ, 

terwijl zij voor de duur van haar volledige 

mandaat van 4 jaar voorzitter blijft van de 

hierboven reeds genoemde Nederlandsta-

lige benoemings- en aanwijzingscommis-

sie. De commissie zélf, waar elke (kandi-

daat -)magistraat die een benoeming in 

een welbepaalde vacature ambieert zich 

verplicht moét komen voorstellen, bestaat  

uit 14 leden (uit de 44 die de algemene 

vergadering vormen) waarvan 7 magis-

traten en 7 niet-magistraten… Hoewel de 

commissie de “benoemingscommissie” 

wordt genoemd , benoemt zij niet, maar 

“draagt zij voor” aan de minister die dan 

hetzij de voordracht aanvaardt en de 

voorgedragen kandidaat benoemt, hetzij 

de voordracht weigert, wat in de praktijk 

uiterst zelden is gebeurd, waarna de pro-

cedure voor de HRJ opnieuw begint. Ik 

stelde aan een paar commissieleden de 

vraag of het nooit gebeurt dat de minister 

op de ene of andere manier tussenkomt 

en vraagt om dié of gene kandidaat voor 

te dragen, maar het antwoord was duide-

lijk : “neen, dat gebeurt nooit, en mocht 

het gebeuren, dan zou zulks alleen maar 

een averechts effect hebben.” 

Hoe kan iemand in België uiteindelijk 
magistraat worden?
Aan de Indonesische delegatie werden de 

drie toegangswegen uitgelegd langs waar 

iemand tot rechter benoemd kan worden 

en ten behoeve van de lezer die eventueel 

de overstap overweegt, maar de wegen 

nog niet kent vat ik ze even samen :

- De gerechtelijke stage : na een verge-

lijkend ingangsexamen worden vooral 

jonge kandidaten met minstens 2 jaar 

juridische ervaring toegelaten tot een 

24 maanden durende stage, waarna 

voor een benoeming kan worden ge-

postuleerd

- Het beroepsbekwaamheidsexamen :wie 

slaagt in dit examen en 4 jaar juridische 

ervaring heeft,  krijgt een certificaat 

dat 7 jaar geldig is en toegang geeft tot 

postuleren

- Het mondeling evaluatie-examen : wie 

minstens 20 jaar juridische ervaring 

heeft en slaagt in dit examen krijgt 

eveneens een certificaat dat 7 jaar gel-

dig is en toegang biedt tot postuleren, 

met dien  verstande dat te allen tijde 

maximum 15% van alle magistraten op 

die manier benoemd kan worden. Wie 

plaatsvervangend rechter is, krijgt een 

“korting” van vijf jaar.

Binnen de context van die examens werd 

uitgelegd dat objectiviteit wordt gegaran-

deerd doordat de schriftelijke examens 

niet alleen anoniem maar ook door ver-

schillende leden van de HRJ afzonderlijk 

worden verbeterd waarbij het gemiddelde 

cijfer van die diverse verbeteringen als 

eindcijfer wordt weerhouden.

Er werd aan de delegatie uitgelegd dat 

tot vóór een aantal jaren de klemtoon 

zwaar op kennis lag, waarbij zowel een 

verhandeling als een ontwerp van vonnis 

moesten worden geschreven en er een 

moeilijk multiple-choice examen moest 

worden afgelegd. Op dit evaluatiesysteem 

kwam kritiek, voorhoudend dat kennis 

reeds werd geëvalueerd door de univer-

siteit en dat hoewel kennis een noodza-

kelijke vereiste was voor een magistraat, 

zulks op zich helemaal niet garandeerde 

dat iemand ook een goede magistraat 

zou worden. De klemtoon is de laatste 

jaren verlegd van kennis naar vaardigheid, 

waarbij vooral het juridisch denken via 

een case-analyse wordt onderzocht en 

waarbij wordt nagekeken of een voorge-

legd probleem niet alleen op een wettelijk 

correcte maar ook op een sociaal te recht-

vaardigen en goed gemotiveerde wijze 

wordt opgelost. Integriteit, empathie , 

besluitvaardigheid, stressbestendigheid, 

collegialiteit en omgaan met macht zijn 

een paar van de competenties waarop elke 

magistraat voortaan meer dan vroeger 

wordt gescreend.

Ik vertelde naderhand aan een aantal 

commissieleden van de benoemings-

commissie die diezelfde namiddag 

zetelden iets over deze meegedeelde 

accentverschuiving en evident bij wijze 

van boutade vroeg ik of ik in mijn artikel 

mocht schrijven dat voortaan ook kan-

didaten zonder kennis het konden halen 

mits ze over voldoende sociale vaardig-

heden beschikten, waarop het antwoord 

even snel kwam als  dat de vraag was 

gesteld : “ik denk dat het een zeer slecht 

idee en in ieder geval onjuist zou zijn 

om dat zo te schrijven.” Alle aanwezige 

commissieleden waren het er over eens 

dat kennis wél zeer belangrijk is en blijft, 

dat er niet mag worden vergeten dat waar 

de commissie rekening mee moet houden 

het gegeven is dat er “een ticket ad vitam” 

wordt uitgereikt en dat daarbij kennis 

primordiaal is.
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Dat de gewijzigde approach bij de verbe-

tering van de examens en de beoordeling 

van de kandidaten zou leiden tot een 

iedereen-geslaagd-beleid, werd overigens 

ontnuchterend weerlegd door een paar 

cijfers die voor het gerechtelijk jaar 2021-

2022 aan de Indonesische delegatie wer-

den getoond en die ik u tot spijt van wie 

iets opbeurends hoopte te lezen, niet kan 

onthouden :

- Voor de gerechtelijke stage waren er 

171 deelnemers waarvan slechts 69 

geslaagd

- Voor het examen van beroepsbe-

kwaamheid waren er 248 kandidaten 

waarvan slechts 48 geslaagd

- Voor de mondelinge evaluatie waren er 

18 kandidaten waarvan slechts 6 ge-

slaagd

Hoewel deze cijfers niet meteen aanmoe-

digen om zelf een kans te wagen, kunnen 

we als advocaat tegelijk alleen maar blij 

zijn dat in principe niémand nog tot ma-

gistraat benoemd kan worden die op zijn 

minst niet heeft bewezen te voldoen aan 

de strenge evaluatie waaraan hij/zij/hen 

werden onderworpen. Sedert het bestaan 

van de HRJ is een domme magistraat 

dienvolgens een gecertificeerde contradic-

tio in terminis geworden.

De klachten
Tijdens haar uiteenzetting stelde de voor-

zitster dat alle burgers van het land er 

moeten kunnen op vertrouwen dat het 

rechtssysteem goed werkt.  Zij kunnen bij 

de HRJ terecht met hun klachten, weze 

het met een aantal voorwaarden en be-

perkingen :

- Een klacht moet per ondertekende brief 

worden ingediend : een email volstaat 

niet

- Een klacht moet betrekking hebben 

op de werking van Justitie en mag niet 

over strafonderzoeken, tucht noch over 

de inhoud van een concrete juridische 

uitspraak gaan. 

In de praktijk moet worden vastgesteld 

dat de klachten net wél vaak een welbe-

paald vonnis of arrest bekritiseren en 

dat mensen vaak de HRJ als een soort 

beroepsinstantie beschouwen aan wie 

bijgevolg wordt gevraagd bij deze of gene 

rechtbank tussen te komen, wat evident 

nooit gebeurt. Indien een klacht ont-

vankelijk én gegrond wordt verklaard, 

dan haalt de burger daar weliswaar een 

morele genoegdoening uit, maar andere 

rechtstreekse gevolgen zijn daaraan niet 

verbonden : soms kan een klacht leiden 

tot een aanbeveling of een audit (zoals dat 

het geval is geweest bij een audit over de 

bewindvoering). 

Adviezen, resultaten van audits en bijzon-

dere onderzoeken worden gepubliceerd 

op de website én worden ook door de 

Hoge Raad opgevolgd…(Wie een be-

noeming ambieert maar in het verleden 

aanbevelingen na audit van de Hoge 

Raad negeerde, maakt beslist geen goe-

de beurt.) Op basis van die publicaties 

kunnen eventueel kritische vragen in 

het parlement aan de bevoegde minister 

worden gesteld en op die manier hebben 

die publicaties toch wel een groot moreel 

gezag.

Soft power
De Indonesische delegatie omschreef het 

gezag van de HRJ mooi als soft power … 

Die power en vooral de onafhankelijk-

heid van zowel de Hoge Raad zelf als de 

manier waarop zij rechters op alle niveaus 

evalueert en voordraagt, worden ons door 

de Indonesische delegatie benijd : in In-

donesië kan enkel voor de hoogste recht-

bank een groep van kandidaat-magistra-

ten worden voorgedragen en hoe dan ook 

ligt de beslissingsbevoegdheid volledig bij 

de politiek… België werd geprezen omdat 

wij er als land in zijn geslaagd onafhanke-

lijkheid inmiddels in het DNA van onze 

rechtstaat te krijgen : independence has 

become your culture…. en dat we daar 

gelukkig mee mogen zijn, want dat als 

dat niet zo is, rechters niet veilig kunnen 

werken. In Indonesië worden rechters die 

streng oordelen in drugzaken niet zelden 

bedreigd, worden bijvoorbeeld rottende 

kippenkarkassen aan hun woningen 

gehangen of hun voertuigen vernield… 

soms laten ook advocaten zich zelfs niet 

onbetuigd …

We worden om onze cultuur van onaf-

hankelijkheid en integriteit geprezen, 

maar tegelijk kregen de aanwezigen een 

waarschuwing : niéts is ooit definitief 

verworven en  waakzaamheid blijft altijd 

nodig want één wet kan volstaan om wat 

met veel moeite is opgericht in één klap 

ook weer af te breken. De luxe te mogen 

leven in een rechtsstaat met een onafhan-

kelijke Justitie kan onmogelijk worden 

overschat en staat of valt met de kennis, 

de besluitvaardigheid, het aanpassings-

vermogen, de empathie, de sociabiliteit, 

de stressbestendigheid, de zelfreflectie en 

het correct omgaan met macht zoals dat 

van alle magistraten wordt verwacht en 

door de HRJ streng wordt gecontroleerd. 

Wat mij betreft zijn alle zopas opgesomde 

competenties belangrijk,  maar vooral 

integriteit lijkt me essentieel, voor de 

magistraat, zéker ook voor de advocaat en 

bij uitbreiding voor iedereen. 
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Stilzitten tijdens de zomer deed de VLC 

echter niet. Na de traditionele denkdag 

op 5 juli, begonnen de diverse subcom-

missies reeds plichtsbewust met de voor-

bereidingen van het nieuwe gerechtelijke 

jaar 2022-2023. Tevens werd van de kalme 

zomerperiode gebruik gemaakt om de 

website volledig te vernieuwen en ge-

bruiksvriendelijker te maken.

Tijdens de week van 12 september or-

ganiseerde de VLC haar eerste activiteit 

in de vorm van het traditionele ontbijt, 

dat opnieuw werd aangeboden in het 

koffiekot van maandag tot vrijdag. Naast 

het hartelijke wedertreffen van vele con-

fraters na de gerechtelijke vakantie, zette 

de VLC daarbij eveneens haar voorlopige 

programma voor het huidige gerechtelijke 

jaar uiteen. Het belooft alvast een druk, 

maar interessant, jaar te worden!

Op donderdagavond 22 september orga-

niseerde de VLC haar eerste permanente 

vormingsmoment van dit gerechtelijk 

jaar. Gelet op de ingrijpende hervorming 

van de Familierechtbanken en het succes 

van een eerste infosessie in juni, georga-

niseerd door de balie, werd door de VLC 

nog een 2de “inhaal” sessie georganiseerd. 

Wij waren verheugd daarvoor opnieuw 

Afdelingsvoorzitter Daniël VAN DEN 

BOSSCHE te mogen verwelkomen, die de 

aanwezigen zoals steeds met veel passie 

en spontaniteit onderrichte omtrent de te 

onthouden wijzigingen. De avond werd 

navolgend afgesloten met een broodjesre-

ceptie en drankjes. 

Op 4 oktober stond alweer een volgend 

permanent vormingsmoment ingepland, 

m.n. een online sessie over verhoortech-

nieken. Het webinar werd gegeven door 

Frederik BRAECKMAN, expert terro-

rismebestrijding bij Europol en docent 

verhoortechnieken aan de Politieschool. 

De spreker lichtte toe hoe het eraan 

toegaat aan “de overkant” en dus hoe de 

politieagenten hun verhoor voorbereiden, 

benaderen en gedurende het verhoor 

verder opbouwen. Een unieke kijk die 

de aanwezigen alleszins een andere in-

valshoek bijbracht en zal helpen bij het 

bijwonen van en adviseren bij politiever-

horen in de toekomst. 

Daags nadien stond de eerste culturele ac-

tiviteit op het programma. Op 5 oktober 

begaf een select gezelschap zich nl. naar 

wijnhandel “A Taste Affair” voor een kwa-

litatieve wine tasting van natuurwijnen. 

Ditmaal lag de focus vooral op het proe-

ven zelf, zonder teveel andere afleidingen. 

De aanwezige kenners (en liefhebbers) 

waren lovend en eenieder beleefde een 

ontspannen en gezellige avond. Voor 

herhaling vatbaar!

Op donderdagavond 13 oktober stond 

een nieuw permanente vormingsmoment 

ingepland. Spreker en confrater Olivier 

SUSTRONCK, DPO van balie West, gaf 

toelichting over hoe advocatenkantoren 

intern moeten omgaan met de GD-

PR-vereisten. Hoewel wellicht eenieder de 

voorbije jaren wel al eens een GDPR-op-

leiding volgde, bleek het een bijzonder 

concrete en boeiende uiteenzetting, vol 

tips & tricks over hoe wij, als advocaten, 

in de praktijk met GDPR (zouden) moe-

ten omgaan, wat soms leidde tot heftige 

De Vlaamse
Conferentie

| door Mr. Maarten Devreese

Na een warme en welgekomen zomerperiode trapte de Vlaamse Conferentie in september haar 149e werkingsjaar op gang. 

Volledige samenstelling van het bestuur voor dit werkingsjaar: Bernard DE MEYER (voorzitter), Vincent DEKIMPE (secretaris), 

aarten DEVREESE (dauphin en penningmeester), Steffi BLOMME, Valérie DE BORGGRAEVE, Tijs DELTOUR, Yannic DE WIN,

Lore HUYGHE, Stéphanie MUYLAERT, Elk SIMON, Robbe VAN DE WIELE, Robin VERBEKE, Karel VINCENT 

en stagistenvertegenwoordiger Emine ÖZEN.



manier nogmaals in de bloemetjes werden 

gezet voor het onverzettelijke inzet voor 

de VLC in het verleden. 

Van Allegro Moderato ging het naar de 

Pacificatiezaal van het Stadhuis, alwaar 

Mr. Antoon DIERICK de Openingsrede 

zou houden. Na de verwelkoming door 

onze Voorzitter, de rede, de repliek van 

de Stafhouder en de navolgende receptie, 

haastte het bestuur zich naar de ArtCube 

om het openingsbanket voor te bereiden, 

dat dit jaar volledig uitverkocht was. 

Het bleek een voltreffer van formaat te 

worden, met een heerlijk diner, een fan-

tastische liveband mét special guest en 

navolgend een goe feesje. 

Op de lunch van de Stafhouder daags 

nadien zaten weliswaar vermoeide, maar 

vooral tevreden en voldane bestuursleden.

De VLC kijkt er alvast naar uit om u allen 

te mogen verwelkomen op haar activitei-

ten en er opnieuw samen een spetterend 

jaar van te maken!

reacties over hoe ver die vereisten ook 

voor ons wel niet gaan. Enkele van de 

aanwezigen dachten ongetwijfeld met 

weemoed terug aan hoe mooi het was 

vóór de digitale revolutie. De aanwezigen 

waren eveneens in de mogelijkheid om 

het boek hierover van spreker SUSTRON-

CK aan te kopen, wat meer dan helft 

meteen ook deed. De voor velen abstracte 

materie werd daarmee immers tastbaar en 

dus bruikbaar gemaakt. Spijts zij af en toe 

met de neus op de feiten werden gedrukt, 

was het ongetwijfeld een leerrijke erva-

ring voor alle aanwezigen!

Na deze studieavond verlegde de VLC 

haar volledige focus naar de organisatie 

van het jaarlijkse Openingsweekend. 

De dag ving aan met de klassieke lunch 

voor het bestuur en de Oud-Voorzitters 

van de VLC. Aangezien restaurant Na-

turell onverwacht haar activiteiten had 

stopgezet, vond de lunch dit jaar plaats in 

Allegro Moderato aan de Graslei. Zoals 

elk jaar mochten wij ook nu heel wat 

Oud-Voorzitters verwelkomen, die op die 

De Vlaamse
Conferentie
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Een regeling uit de tijd van de Nationale 

Orde, in principe gelijk voor elke advo-

caat die in België het beroep van advocaat 

uitoefent. Maar niet iedere Stafhouder be-

handelt de problematiek op dezelfde wij-

ze. Niet alleen ten zuiden van de taalgrens 

heeft men het soms anders begrepen, 

maar uit het debat op de algemene ver-

gadering van de OVB van 28 september 

2022 bleek nog eens hoe verschillend de 

uitzonderingen op de vertrouwelijkheid 

van de briefwisseling worden toegepast.

Dit was dan ook de hoofdschotel op de 

eerste vergadering van de nieuw samenge-

stelde algemene vergadering van de OVB.

Het debat was in deze atypisch. Er lag een 

ontwerp van reglement voor en normaal 

wordt dan gestemd over het al dan niet 

in overweging nemen van het ontwerp. 

Wordt het in overweging genomen, dan 

staat voor alle leden een termijn voor 

amendering open, worden de amende-

menten in de commissie deontologie 

doorgenomen en van een advies voorzien, 

en worden de amendementen ter stem-

ming voorgelegd op een volgende algeme-

ne vergadering. Wordt dit niet in overwe-

ging genomen, dan is het terug naar af. 

Niet zo dus op de algemene vergadering 

van 28 september. De indieners van het 

ontwerp, waaronder onze Gentse confra-

ter Mr. Anissa DE VOS, die de agendering 

hadden gevraagd, konden zich vinden 

in het voorstel van de commissie deon-

tologie om eerst af te tasten hoe de alge-

mene vergadering stond tegen een aantal 

voorgestelde principes, die in hoofdzaak 

betrekking hebben op de uitzondering 

m.b.t. de brief die door de advocaat naar 

zijn confrater wordt verstuurd om na-

mens zijn cliënten een aantal feitelijke 

gegevens, bestemd voor de andere partij 

mede te delen, de zogenaamde partijme-

dedeling.

Het principe van de vertrouwelijkheid, 

die onlosmakelijk verbonden is aan het 

beroepsgeheim en dus aan de essentie van 

het beroep, wordt niet in vraag gesteld. 

Wel wordt gedebatteerd over de vraag of 

de advocaat in bepaalde omstandigheden 

een officiële brief, of in het algemeen 

een mededeling op elke drager in welke 

vorm dan ook, kan opdringen aan zijn 

tegenstrever, en in welke omstandigheden. 

M.a.w., de vraag of de verzender van een 

brief het officieel karakter kan opleggen, 

dan wel of het de ontvanger is van de 

brief die het officieel karakter aanvaardt 

of verwerpt. 

In het voorgelegde ontwerp zou het voor 

een advocaat mogelijk zijn een confrater 

aan te schrijven op officiële wijze met een 

mededeling van zijn cliënt, bestemd voor 

de cliënt van zijn tegenstrever, zonder 

dat de ontvanger het officieel karakter 

moet aanvaarden. De verzender beslist. 

Op vandaag is het de ontvanger van de 

brief die het officieel karakter al dan niet 

aanvaardt. Doet hij dat niet, dan blijft de 

brief vertrouwelijk en kan die niet als stuk 

worden aangewend. 

Alhoewel de advocaat bij weigering loyaal 

moet optreden, wordt het loyaal gebrui-

ken van deze weigeringsmogelijkheid zeer 

rekbaar toegepast. Iets blijft wringen. Er 

is geen termijn opgelegd om te reageren 

indien men het officieel karakter betwist. 

Zelfs de opvolgende advocaat zou de 

betwisting voor het eerst kunnen opbren-

gen. De stafhouder waakt weliswaar over 

de loyale toepassing, maar hieraan is geen 

gevolg gekoppeld m.b.t. het al dan niet 

gebruiken van die brief in de procedure.

Dit zou volgens het ontwerp moeten 

veranderen. 

Maar er is een bijkomende hindernis. Bij 

het opsplitsen van de nationale orde in de 

communautaire ordes werd overeenge-

komen dat wijzigingen aan het reglement 

briefwisseling door de twee ordes moeten 

worden goedgekeurd, wat zeker voor de 

Brusselse confraters van belang is.

De kip of het ei, dus. Eerst met OBFG af-

spreken en dan een reglement stemmen? 

Of eerst een reglement stemmen en dan 

aftoetsen met OBFG?

ALGEMENE VERGADERINGEN

VERSLAG

Vertrouwelijk of niet, het is reeds lang de zorg van iedere stafhouder, iedere vicestafhouder. 

Niet de principes van art. 113 en art. 114 Codex, maar de toepassing ervan.

OVB
| door Christian Cauwe

prostafhouder

 Vertrouwelijk of officieel? That’s the question.
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Om deze hindernis te nemen, werd beslist 

om binnen de algemene vergadering eerst 

stelling te nemen, minstens over de prin-

cipes, en deze beslissing daarna voor te 

leggen aan OBFG en aldus een dialoog op 

gang te brengen. 

De algemene vergadering voerde het 

debat ten gronde. 

De terechte grote zorg voor het beroeps-

geheim en de plaats van de vertrouwelijke 

briefwisseling hierin, was het leidmotief 

voor de tegenstanders van de voorgestelde 

wijzigingen. De absurditeit van brieven 

die opgesteld worden door de advocaat 

en aan hun cliënt worden overgemaakt 

opdat deze de brief dan officieel aan de 

tegenpartij zou overmaken, denk maar 

aan het eerste antwoord, het leidmotief 

van de voorstanders van verandering.

Wie het debat ten gronde wil volgen in al 

zijn nuances, zal het verslag van de alge-

mene vergadering lezen op de website van 

de OVB. Weet trouwens dat de vergade-

ring zelf openbaar is voor alle advocaten. 

Onze confrater Frank Van Vlaanderen, 

die niet herkiesbaar was na acht opeen-

volgende jaren trouwe dienst, maakte van 

deze gelegenheid gebruik, zakte af naar 

Leuven en volgde het debat.

-Er is nog werk aan de winkel. De alge-

mene vergadering was verdeeld, met een 

lichte voorsprong voor hen die voor ver-

andering opteren. 32 stemden voor een 

systeem waarbij het officiële karakter van 

een brief, als mededeling van partij tot 

partij, en die niet verwijst naar vertrouwe-

lijke elementen, niet afhankelijk is van het 

antwoord van de ontvanger. 29 stemden 

tegen.  De commissie deontologie volgt 

op en werkt een ont-

werp uit, opent het 

gesprek met OBFG. 

In ieder geval wordt 

het begrip loyaliteit 

verder gedefinieerd 

en wordt gewerkt 

aan een betere 

verwoording van 

de principes. En er 

wordt even aan de 

overkant geluisterd 

om het standpunt 

te vernemen over 

de taalgrens. Wordt 

vervolgd, hopelijk 

nog onder het huidig 

bestuur.

Met het oog op het opstellen van een 

budget OVB voor het jaar 2023 stond ook 

de vraag naar mutualisering van de oplei-

dingskosten van de stagiairs geagendeerd. 

Moet de stagiair de kost van zijn be-

roepsopleiding dragen, thans 1.150 euro, 

te verminderen met de bijdrage van de 

KMO-portefeuille voor wat betreft de in 

Vlaanderen gevestigde advocaten, of moet 

deze kost door de collectiviteit van de 

advocaten worden gedragen, wat onver-

mijdelijk zou resulteren in een verhoging 

van de baliebijdrage voor elke advocaat?

Ook hier werd grondig gedebatteerd. 

Bestuurder DE MEYER wees op een an-

dere consequentie van de mutualisering. 

Op 01.12.2021 was 40 % van de stagiairs 

ingeschreven bij de balie Brussel, 26 % 

bij de balie provincie Antwerpen, hetzij 

meer dan 65 % bij deze 2 balies. Het 

aantal tableau-advocaten bij die 2 balies 

daarentegen, vertegenwoordigt telkens 

slechts ongeveer 26 % van de Vlaamse 

tableau-advocaten, wat voor gevolg heeft 

dat de tableau-advocaten van de andere 

balies verhoudingsgewijs de 2 grote balies 

financieel zouden ondersteunen.

Ondergetekende liet opmerken dat naast 

mutualisering er nog andere alternatieven 

bestaan zoals een vorm van een terugbe-

taalbare beurs voor wie de opleiding niet 

zelf kan financieren.

Los van alle sociale overwegingen werd 

uiteindelijk met overgrote meerderheid 

beslist dat de begroting geen rekening zal 

moeten houden met een gemutualiseerde 

opleidingsbijdrage.

Tenslotte werd de knoop doorgehakt 

m.b.t. de zogenaamde voorkeursmateries. 

De algemene vergadering koos er eensge-

zind voor om IT-matig rechtsdomeinen 

te voorzien via een zoekmachine op de 

publieke website van de OVB, waarin de 

advocaat rechtsdomeinen aangeeft waarin 

hij in het bijzonder kan worden aange-

sproken, en dit zonder enig certificaat 

vanwege de OVB. 

De algemene vergadering kwam opnieuw 

bijeen op 26 oktober, ditmaal in Gent 

omdat de zaal in Leuven niet vrij was. 

Stafhouder Moerman sprak de Provincie 

aan, en onder het wakend oog van het 

portret van de gewezen voorzitter van 

de provincieraad, stafhouder Piet Van 

Eeckhaut startte ook confrater Dirk Van 

Gehuchte als afgevaardigde van onze balie 

zijn deelname aan de algemene vergade-

ring. In de tribune volgde confrater Van 

Vlaenderen opnieuw de werkzaamheden.

Hoofdbrok was nu het verslag van de 

commissie Manama en de verdere in-

structies van de algemene vergadering aan 

deze commissie.

 

Door bestuurder Stefan Pieters werd de 

stand van zaken toegelicht. De algemene 

vergadering had in een vroegere samen-

stelling gekozen voor een Manama na de 

rechtenopleiding en dus voor de aanvang 

van de effectieve stage. De rechtsfacultei-

ten reageerden afwijzend en de commissie 

onderzocht of het wenselijk en haalbaar 

was een eigen instituut op  te richten. Het 

kan alvast.

Het idee van een Manama wordt zowel 

door het kabinet justitie als door onder-

wijs goed onthaald, en de commissie heeft 

een aantal krijtlijnen uitgezet, maar er zal 

nog heel wat water naar de zee vloeien 

vooraleer de eerste lichting Manamastu-

denten advocatuur afstuderen. Hoe staat 

OBFG hiertegenover, en wat dan verder 

met de stage?  En draaien de universitei-

ten bij nu alles wat concreter wordt? Wat 

met de kostprijs en het statuut van de 

student/stagiair. Ook over inhoud moet 

nog hard gewerkt worden. Maar er moet 

een kwaliteitsvoller advocatuur uit voort-

vloeien. 

De werkgroep kreeg alvast groen licht om 

de gesprekken hiertoe met de verschillen-

de kabinetten en partners verder te zetten 

en inhoud te geven aan het curriculum. 

Ook dit wordt vervolgd.
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Weet u nog toen u begon?

Gewapend met niets dan jonge moed,

uw toga

en een wetboek

wilde u de wereld veranderen

(of toch een deel).

 

Ziet u nog - wanneer u gaat pleiten,

de mensen achter de feiten?

Voelt u nog?

Bedoelt u nog goed

van kwaad te scheiden?

 

Hebt u nog hoop

of hebben uw platgelopen deuren

en de hopen papier op late uren

uw kantoormuren

bekleed met onverschilligheid?

 

Herinnert u zich nog uw waarom?

Hou dan vast aan toen u begon.

Want als het nog knettert en knalt,

nog smeult of brandt,

is het met uw wensen en dromen

dat de recht-staat of valt.

Herinnert u zich nog uw waarom?
| door Mr. Myriem El-Kaddouri
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Contactinfo
Vanbreda Risk & Benefi ts
Plantin en Moretuslei 297
2140 Antwerpen
Tel. + 32 3 217 67 67
info@vanbreda.be

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

www.vanbreda.be  /  www.eosrisq.be

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

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

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

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

UW VOORDELEN

advies van topkwaliteit

toegang tot de informatie 
in uw digitaal dossier

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

gratis persoonlijke 
pensioenberekening en 
bijhorende begeleiding
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Romeinsesteenweg 564 A  
1853 Grimbergen 

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

info@precura.be 
www.precura.be

Uw professionele carrière draait wellicht op volle toeren, maar er zijn van die dingen die u niet ziet aankomen 
– waarschuwingssignalen of niet: een depressie, burn-out of een banaal ongeluk met arbeidsongeschiktheid 
tot gevolg. PRECURA biedt u op dat moment een stevige bescherming tegen inkomensverlies. Bij PRECURA 
bent u méér dan een polisnummer alleen. Zo zorgt onze Disability Case Manager (DCM) voor een persoonlijke 
begeleiding in geval van ziekte of ongeval. 

U kiest bij PRECURA zélf de hoogte van uw vervangingsinkomen. Via uw Balie kan u zich aansluiten bij de 
collectieve Basiswaarborg “Prevoca”. U kan uw dagvergoeding ook optrekken “à la carte” via onze individuele 
inkomensverzekering “Precura”. Tot slot kan u zich ook via uw advocatenkantoor supplementair verzekeren 
onder de noemer “Prevoca Office”. Sta even stil bij het belang van uw inkomensverzekering en contacteer ons: 
02 304 11 11. Wij zorgen voor uw financiële gemoedsrust.

www.precura.be 

PRECURA, uw verzekering tegen 
inkomensverlies bij ziekte en ongeval.

Prevoca

Uw collectieve  
inkomens- 

verzekering 
via uw Balie

Precura

Uw bijkomende 
individuele  
inkomens- 

verzekering

Prevoca Office

Uw collectieve 
inkomens- 

verzekering op 
maat van  

kantoren en 
associaties

Omzetverzekering 
Precura PRO

Bescherm uw 
inkomen en de 
omzet van uw
vennootschap  
bij ziekte en 

ongeval


