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Dit is het voorwoord dat ik kreeg via toepassing van 

ChatGPT nadat ik de woorden “voorwoord advoca-

tentijdschrift - kritisch - beroep staat onder druk - 

modernisering - statuut advocaat-bediende” intypte.

Niet helemaal onjuist, maar toch vrij algemeen én 

tegelijk ambitieus, al probeert Strop en Toga toch 

een bescheiden bijdrage te leven aan de aangehaalde 

onderwerpen. 

In dit nummer kunt u alvast alles lezen over de 

enquête die de balie aan u voorschotelde over de 

diverse topics die op tafel liggen om de advocatuur 

te moderniseren. Mooi gefileerd én aangevuld met 

de mening van verschillende confraters. 

Ook de cover mag u op het conto van de AI schrij-

ven: door het typen van enkele willekeurige zoekter-

men (guernica with lawyers and judges, painting of 

a friendly robot dressed as a judge standing in court, 

… ) krijg je dus zo’n cover.

De wereld is in verandering, dat beseft deze bij-

na-boomer, hoofdredacteur van zowaar een papie-

ren tijdschrift, maar al te goed.

Diep vanbinnen ben ik er wel van overtuigd dat de 

human touch toch het verschil kan blijven maken. 

Mooi brugje naar het menselijke antwoord dat ik 

kreeg van Mr. Saskia Goethals op het gedicht van 

Mr. Myriem El-Kaddouri. Ook de mens achter Mr. 

Dominique Morel leren we door Strop & Toga weer 

wat beter kennen. 

We zetten ook een goed doel in de kijken, de VZW 

Tajo, die op een menselijke manier mooie dingen  

realiseert

Vraag is maar of de artificiële intelligentie en alle 

toepassingen die daaruit zullen voortvloeien de 

menselijke aanpak en subtiliteit ooit zullen evena-

ren. …
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| door Griet Van Durme

In het voorwoord van dit advocatentijdschrift wordt op kritische wijze stilgestaan bij 

de huidige situatie waarin het beroep van advocaat zich bevindt. Het beroep staat  

onder druk en er wordt aangegeven dat er veranderingen nodig zijn om de beroeps-

praktijk op peil te houden.

Om dit te bereiken, is modernisering noodzakelijk. Er moeten nieuwe manieren ge-

vonden worden om de dienstverlening aan cliënten te verbeteren en om te concurreren 

met andere beroepsgroepen. Hierbij wordt specifiek gewezen op het statuut van de 

advocaat-bediende als voorbeeld van de nodige veranderingen in de beroepspraktijk.

In dit tijdschrift zullen diverse auteurs ingaan op de uitdagingen waarmee het beroep 

van advocaat momenteel geconfronteerd wordt en worden er praktische oplossingen 

aangedragen. Het is de bedoeling dat dit tijdschrift een bijdrage levert aan het debat 

over de toekomst van het beroep en aan de zoektocht naar manieren om de beroeps-

praktijk te verbeteren en verder te ontwikkelen.
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Procureur Generaal Eliane LIEKENDAEL 

(Etterbeek, 12.12.1928 – 08.10.2018) door-

kruist de laatste tijd mijn gedachten.  Zij was 

een moedige vrouw en baanbreekster die in 

1998 met een ontwapenende schuchterheid 

en grote integriteit de pers en het publiek te 

woord stond.

Een personencultus was het verst van haar 

gedachten.  Dat ontbrak compleet op haar 

programma.  Voor een deelname aan een 

populistisch televisieprogramma had ze gega-

randeerd gepast.

Correcte, nuchtere verslaggeving en duiding 

bij de wijze waarop justitie in de maatschappij 

staat en met maatschappelijk relevante ge-

beurtenissen omgaat ... zou dat niet kunnen 

volstaan?

Ter gelegenheid van haar installatie als kamer-

voorzitster had raadsheer Karen BROECKX 

het in haar bevlogen dankrede over de ma-

gistraat in een gemediatiseerde maatschappij.  

Haar standpunt en bezorgdheid verdienen 

ruimere aandacht.

Eén van de vaakst gehoorde reacties vanuit 

de advocatuur op de nota modernisering 

advocatuur van de minister van Justitie is de 

autonomie en het recht op zelfbestuur van de 

advocatuur. Terecht.  Alleen een onafhankelij-

ke advocatuur kan ten volle haar maatschap-

pelijke opdracht vervullen als tegenmacht en 

als waarborg op adequate invulling van het 

recht op bijstand en verdediging.

Maar wat doet de advocatuur met haar recht 

op zelfbestuur?

DRIE UITNODIGINGEN 
TOT ZELFREFLECTIE. 
HET SCHAADT NOOIT.

NIEUWE TIJDEN nieuwe uitdagingen

Personencultus in ‘de rechtbank’

Woord  
van de Stafhouder

Oproep tot verantwoord zelfbestuur
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U begint mij stilaan te kennen en weet 

ongetwijfeld dat ik weinig warm loop 

voor het ondernemerschap dat zich 

vooral of louter toespitst op publiciteit en 

profilering.

Dat de advocatuur voortaan ook wettelijk 

is ingekapseld in een economisch bestel 

verandert immers niks aan de maatschap-

pelijke opdracht van de advocaat die in 

wezen niet-economisch is.

Het is niet de winstmarge, noch de omzet 
die de kwaliteit van de advocaat meet. 
Het is evenmin het aantal advocaten dat 
de sterkte of de waarde van onze beroeps-
groep meet.
Onafhankelijkheid, partijdigheid, be-

roepsgeheim, vertrouwen van de burger, 

toegang tot de rechter, .. het zijn principes 

die niet aan vernieuwing toe zijn. 

Maar het zou kortzichtig zijn om aan te 

nemen dat wij van het ondernemerschap 

geen lessen te leren hebben.

Goed ondernemerschap hoeft niet te des-

oriënteren en zal toch een ongelooflijke 

meerwaarde zijn.

Verantwoord en doordacht ondernemer-

schap kan een bron zijn van kwaliteits-
groei, toename van efficiëntie, bevor-

dering van communicatie en leiden tot 

grotere cliëntentevredenheid.

Het ondernemerschap nodigt uit vragen 

te stellen die in ons beroep inderdaad 

nieuw en vernieuwend zijn: wat is uw 

bedrijfscultuur? Waarvoor staat uw per-

soneelsbeleid? Waar integreert u diver-

siteit en inclusie? Hoe onderscheidt uw 

onderneming zich? Hoe communiceert 

uw onderneming? Welke werkprocessen 

hanteert u en waar is er ruimte voor ver-

betering?

Het zijn existentiële vragen die onze ba-

siswaarden als advocaat allerminst onder-

mijnen.

Het zijn existentiële vragen die moeten 
voorkomen dat onze ondernemingen 
drijven op de inspiratie van de dag, de 
opdracht van de dag, ... het halen van 
de eerstvolgende deadline, en dan de 
volgende.

Heeft u overwogen een advocaat-stagiair 

op te leiden en waarom of waarom niet? 

Heeft u geïnvesteerd in automatisering 

of digitalisering? Heeft u geïnvesteerd 

in administratieve of boekhoudkundige 

ondersteuning? Neemt u eerst een advo-

caat-stagiair of eerst een administratieve 

bediende, en vooral: waarom?

Veel vragen dus waarvan het nuttig is 

ze ons te stellen en onze kantoren bij te 

sturen in functie van de antwoorden die u 

zelf formuleert.

De integratie, in deze oefening, van 

aandacht voor het mentale welzijn, de 

work-life-balance, de persoonlijke ont-

wikkeling op korte en lange termijn, is 

onontbeerlijk.

Volgens het Top Employers Magazine 

(een uitgave van Jobat – www.top-em-

ployers.com) zullen in 2023 vier trends 

bepalend zijn voor de werkvloer:

- de ‘war for talent’

- diversiteit en inclusie
- automatiseren en kostenefficiënter 

werken

- hybride werken.

Als we moeite hebben om medewerkers 

aan te trekken en te behouden, moeten we 

onszelf in de eerste plaats de vraag durven 

stellen of we reeds hebben nagedacht over 

de manier waarop werving en selectie ge-

beurt en hoe wij onze medewerkers zullen 

ontwikkelen, gemotiveerd, betrokken en 

inzetbaar houden.

De diepgang waarmee over zulke zaken 

wordt nagedacht, zal zich vrij direct laten 

aftekenen in de sterkte van onze onder-

nemingen om lange termijn-relaties te 

onderhouden.

De tijd waarin de medewerker of stagiair 

loyaal bleef, enkel omwille van het ont-

zag en respect voor de persoon van de 

patroon ligt reeds ver achter ons, en daar-

over hoeven we niet rouwig te zijn.

Doen we daar genoeg aan? 

Art. 495 Ger.W. biedt de Orde van Vlaam-

se Balies én de OBFG de opdracht te wa-
ken over de belangen van de advocaten 
én van de burgers/rechtzoekenden.
De lokale balies zijn daarbij een voor de 
hand liggend instrument. Zij staan nu 

éénmaal dicht bij burger en advocaat, en 

met de voeten in het werkveld: toezicht 

op de kwaliteit van de advocatuur, toe-

gang tot de tweedelijnsbijstand, dienst-

verlening aan de advocaten, .. om maar 

enkele fundamentele kerntaken van een 

lokale balie te noemen.

Zijn er geen kwalitatieve ondergrenzen te 

beschrijven en op te leggen aan elke lokale 

balie, precies ter vrijwaring van de be-

langen van advocaten en rechtzoekenden 

zoals art. 495 Ger.W. oplegt?

Is het niet problematisch dat er balies met 

twee snelheden zijn?

Er is een reële mogelijkheid dat de advo-
catuur aan geloofwaardigheid en daad-
kracht kan winnen door werk te maken 
van een gestroomlijnde, duurzame en 
professionele organisatie.
Er mag ook in de organen van de balie 
gerust werk gemaakt worden van de 
scheiding der machten.  Het beginsel 
heeft nog niets aan waarde ingeboet.
Véél te weinig aandacht wordt daaraan 

besteed. In elk geval mis ik daarover een 

transparante visie, de uitnodiging tot 

debat, het beslissingsproces.

Er zijn ongetwijfeld objectiveerbare pa-

rameters die tot een heldere en logische 

conclusie leiden, maar zonder uniforme 

organisatie van de balies over het ganse 

Vlaamse landsgedeelte (bij voorkeur ook 

naar analogie in het Franstalige landsge-

deelte én met respect voor de Brusselse 

authenticiteit) blijft de advocatuur een 

diffuus verhaal verkondigen.

Ik mis de daadkracht om tot een duur-

zame organisatie te komen, minstens tot 

een open debat, en in de plaats daarvan 

zie ik een lijdzaam voortschrijden van op 

veel verschillende benen hinkende balies.

Wat het ondernemerschap ons bijbrengt…
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STAGEMEESTERS 
OPNAME LIJST STAGEMEESTERS
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Özgür BALCI Opname lijst stagemeesters m.i.v. 08.11.2022

WIJZIGING STAGEMEESTER
NAAM STAGEMEESTER    BESLISSING RAAD

Mr. Anna BAUWENS Gaat van mr. Veronique Van Asch naar mr. Wim Vanbiervliet Wijziging m.i.v. 08.11.2022

Mr. Johanna COPPENS  Gaat van mr. Veronique Van Asch naar mr. Pieter Van Assche Wijziging m.i.v. 08.11.2022

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

Mr. Dieter VAN WELDEN Mr. Catharina JANSSENS Opname m.i.v. 08.11.2022

Mr. Davina COOREMAN Mr. Stephanie LALEEUW Opname m.i.v. 08.11.2022

Mr. Ashley SOLOMON Mr. Sander VANDERHEYDE Opname m.i.v. 08.11.2022

Mr. Quinten DE HERTOGH Mr. Stephanie LALEEUW Opname m.i.v. 08.11.2022

Mr. Lars BEVERNAEGIE Mr. Pieter SOUFFRIAU Opname m.i.v. 08.11.2022

Mr. Merve ÖZDEMIR Mr. Rik GALLE Opname m.i.v. 08.11.2022

WEGLATING LIJST STAGIAIRS 
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Mr. Maya TASER   Weglating m.i.v. datum opname NOAB

Mr. Sander VAN DRIESSCHE Mr. Stefanie VAN DE PERRE Weglating m.i.v. datum opname NOAB

ONDERBREKING STAGE 
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Mr. Charlotte LAROY Mr. Eveline TEMMERMAN Onderbreking m.i.v. 20.10.2022

TABLEAU 
OPNAME LIJST (NA STAGE) 
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Mr. Sara DE MOOR Mr. Céline MASSCHELEIN Opname m.i.v. 08.11.2022

WEGLATING TABLEAU
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Luc VAN PARYS Weglating m.i.v. 31.12.2022

Mr. Karine VERBURGT Weglating m.i.v. 31.12.2022

Mr. Marleen VERBURGT Weglating m.i.v. 31.12.2022

Mr. Edward DANEELS Weglating m.i.v. 31.12.2022

Mr. Geert BOELENS Weglating m.i.v. 31.12.2022

Mr. Bram JOYE Weglating m.i.v. 24.10.2022

Mr. Louise DE PAUW Weglating m.i.v. 12.09.2022

Mr. Eric VAN LOO Weglating m.i.v. 01.12.2022

Mr. Louis KEMSEKE Weglating m.i.v. datum opname NOAB

Mr. Marie VERHEYE Weglating m.i.v. 27.10.2022

Mr. Veronique VAN ASCH Weglating m.i.v. 08.11.2022

ERE-ADVOCAAT 
NAAM BESLISSING

Mr. Luc VAN PARYS Opname m.i.v. 01.01.2023

Mr. Edward DANEELS Opname m.i.v. 01.01.2023

VERGADERING Raad van de Orde

Bewegingen 
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STAGEMEESTERS 
OPNAME LIJST STAGEMEESTERS
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Ruth DECLERCK Opname m.i.v. 13.12.2022

WIJZIGING STAGEMEESTER
NAAM STAGEMEESTER    BESLISSING RAAD

Mr. Jolien DE TROYER Gaat van mr. Bram JOYE naar mr. Astrid DELANGHE wijziging m.i.v. 13.12.2022

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

Mr. Ali HASNEIN Mr. Jan VAN GYSEGEM Opname m.i.v. 13.12.2022

Mr. Caroline BECU Mr. Joost VAN DAMMME Opname m.i.v. 13.12.2022

WEGLATING LIJST STAGIAIRS 
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Mr. Britt BUYLE Mr. Tine BRICOUT Weglating m.i.v. 16.12.2022

Mr. Charlotte DESSEYN Mr. Ann PHARISEAU Weglating m.i.v. 21.11.2022

Mr. Elke DUERINCK Mr. Leen DE VRIESE Weglating m.i.v. datum opname balie Antwerpen

TABLEAU 
OPNAME TABLEAU (NA STAGE)
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Mr. Ramses DELAFONTAINE Mr. Marc DEBOEL Opname m.i.v. 01.01.2023

Mr. Jasper DE COSTER Mr. Astrid LIPPENS Opname m.i.v. 08.11.2022

Mr. Kevin MEERSMAN Mr. Frederic BEELE Opname m.i.v. 17.12.2022

OPNAME TABLEAU ANDERE BALIE
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Hanne DE VOS Opname m.i.v. 06.12.2022

Mr. Katrien STYNEN Opname m.i.v. 01.01.2023

Mr. Amélie VANDENBERGHE Opname m.i.v. 15.12.2022

WEGLATING TABLEAU
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Christian DE GANCK Weglating m.i.v. 31.12.22

Mr. Thomas BUYSE Weglating m.i.v. datum opname NOAB

Mr. Paul AERTS Weglating m.i.v. 31.12.22

Mr. Sophie MAENHOUT Weglating m.i.v. 01.12.22

Mr. Tijs DELTOUR Weglating m.i.v. 31.12.22

Mr. Jeroen DEBAECKE Weglating m.i.v. datum opname balie Antwerpen

Mr. Frans HOFMANS Weglating m.i.v. 31.12.22

Mr. Peter VAN BOXELAERE Weglating m.i.v. 31.12.22

Mr. Vincent CLAEYS BOUUAERT Weglating m.i.v. 31.12.22

Mr. Saloua EL MOUSSAOUI Weglating m.i.v. 31.12.22

ERE-ADVOCATEN 
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Christian DE GANCK Opname m.i.v. 01.01.2023

Mr. Paul AERTS Opname m.i.v. 01.01.2023

Mr. Vincent CLAEYS BOUUAERT Opname m.i.v. 01.01.2023

2e KANTOOR 
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Gregory VERMAERCKE Toelating tweede kantoor m.i.v. 21.11.2022

Mr. Dominique VAN EENOO Weglating tweede kantoor m.i.v. 31.12.2022

13.12.2022
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STAGEMEESTERS 
OPNAME LIJST STAGEMEESTERS
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Charles CLAEYS Opname m.i.v. 10.01.2023

WIJZIGING STAGEMEESTER
NAAM STAGEMEESTER    BESLISSING RAAD

Mr. Maud ROOSEN Gaat van mr. Tom MALFAIT Tom naar mr. Astrid LIPPENS Wijziging m.i.v. 10.01.2023

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

Mr. Tsagaandari MUNKHBAT Mr. Ruth DECLERCK Opname m.i.v. 10.01.2023

(komende van balie Antwerpen)

WEDEROPNAME LIJST STAGIAIRS (NA ONDERBREKING)
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Leen dE RUCK Mr. Christine MUSSCHE Wederopname m.i.v. 06.02.2023

OPNAME LIJST 
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Lou VANBESELAERE Mr. Rik Van Reusel Opname m.i.v. 10.01.2023

Céleste VAN BURM Mr. Henry VAN BURM Opname m.i.v. 10.01.2023

Judith VERMEULEN Mr. Christine MUSSCHE Opname m.i.v. 10.01.2023

TABLEAU 
OPNAME TABLEAU (NA STAGE)
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Myriem EL-KADDOURI Mr. Johan VAN DRIESSCHE Opname m.i.v. 01.01.2023

Mr. Hasan YASAR Mr. Mohamed OZDEMIR Opname m.i.v. 01.12.2022

Mr. Kim TAVEIRNE Mr. Frank BURSSENS Opname m.i.v. 10.01.2023

Mr. Dominique DE WAELE Mr. Thomas GILLIS Opname m.i.v. 10.01.2023

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

Mr. Stien DIJKCMANS (komende van balie West)  Opname m.i.v. 01.01.2023

Mr. Lisa DUQUET (komende van balie West)  Opname m.i.v. 22.12.2022

Mr. Elke GONISSEN (komende van balie Oudenaarde) Opname m.i.v. 10.01.2023

Mr. Liesbet DEMASURE (komende van balie Antwerpen) Opname m.i.v. 01.01.2023

WEGLATING TABLEAU 
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Paulina SCHEIRLINCK Weglating m.i.v. 30.12.2022

Mr. Camille VERPLAETSE Weglating m.i.v. 01.02.2023

Mr. Sara DE MOOR Weglating m.i.v. 30.12.2022

Mr. Anne-Sophie CLAEYS Weglating m.i.v. 31.12.2022

Mr. Johan DE VRIENDT Weglating m.i.v. 31.12.2022

Mr. Nicholas DE MULDER Weglating m.i.v. 03.01.2023

Mr. Imke VERVAET Weglating m.i.v. 09.01.2023

ERE-ADVOCAAT 
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Paul ROGIEST Weglating m.i.v. 21.12.2022

2DE KANTOOR
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Hilde CLAEYS Stopzetting tweede kantoor m.i.v. 01.01.2023 / Wijziging naar hoofdinschrijving m.i.v. 01.01.2023

Mr. Guido LAURENSSE Stopzetting tweede kantoor m.i.v. 31.12.2022

Mr. Filip ROGGE Stopzetting tweede kantoor m.i.v. 31.12.2022

10.01.2023    

Geboortes Odin, zoontje van Nelson Vanlocke
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“Wat ben je toch ontzettend oubollig. 

Het is echt gênant”. Het was niet de eerste 

maal dat meester Jan Alleman dit verwijt 

te horen kreeg van zijn puberende doch-

ter. De aanleiding was nochtans banaal: 

hij had, in een poging te converseren met 

zijn nageslacht, op een ogenblik dat zij 

niet met oortjes in- of een koptelefoon op 

de oren in huis rondliep, gevraagd of ze 

nog recent een goede CD gekocht had.

Normaal raakte de kritiek van een puber 

hem niet echt. Hij herinnerde zich vaak 

hoe verwarrend deze periode in zijn eigen 

leven geweest was. Dit verwijt vond hij 

echter volledig onterecht. Had hij al niet 

tweemaal een vergadering over de moder-

nisering van de advocatuur bijgewoond? 

Maar misschien was dat inderdaad niet 

voldoende. Misschien moest hij zelf zijn 

steentje bijdragen. Tenslotte, advocaten-

vennootschappen, bedienden-stagiairs, 

of stagiairs bedienden, een manama als 

voorwaarde van toegang tot het beroep,.. 

wat had de gewone advocaat daar nu als 

boodschap aan?

Neen, de echte modernisering zat hem in 

de kleine dingen, dingen waar je dagelijks 

mee geconfronteerd wordt. En kleine din-

gen, daar was Alleman groot in. Hij zou 

even de stafhouder helpen met een aantal 

suggesties. De arme man had tenslotte 

al zoveel om handen. Het leiden van een 

club in eerste afdeling, en tegelijk zorgen 

hebben over zijn opvolging. Het was niet 

simpel. Vraag het maar aan Wouter Van-

denhaute.

Alleman zette zich aan zijn 

laptop (het idee pen en pa-

pier te gebruiken had hij 

verworpen als oubollig), 

en begon:

“Waarde Stafhouder, hierbij 

enkele ideetjes om in het leven 

van alledag de modernisering van 

de advocatuur uit te dragen:

- De titel “stafhouder” schijnt te 

bestaan sinds de 14e eeuw. Toch tijd 

om iets te moderniseren dacht ik. 

Een ‘stafhouder’, werd zo genoemd 

omdat hij in de processies en op 

bijeenkomsten voorop liep en 

de ‘stok’ of ‘staf ’ hield met de 

beeltenis van de patroonhei-

lige. Hoeveel stafhouders zie 

je nu nog in processies lopen? 

Die van Echternach misschien? 

Allez, in ernst stafhouder, welk voorwerp 

heeft een stafhouder vandaag het meest 

in handen? De computermuis misschien? 

Maar je kan hem toch geen ‘muishouder’ 

noemen. Hij is wel de primus inter pares. 

Is primus geen mooie benaming? En mis-

schien secundus en tertius voor de vice- en 

prostafhouders? De verkiezing van de 

primus kan misschien gesponsord worden 

door de brouwerij Haacht? Het lijkt mij in 

elk geval de moeite hier een rondvraag over 

te doen.

- Ook de advocatenkaart kan gemoderni-

seerd worden. Zij bevat bijvoorbeeld een 

computerchip. Waarvoor wordt die eigenlijk 

gebruikt? Waarom niet om te betalen in het 

koffiekot? En als iemand nog openstaande 

schulden heeft bij Monique opent de ad-

vocatenkaart enkel de paleisdeuren naar 

de cafetaria, om de gelegenheid te geven de 

schulden te gaan betalen.

- De toga is nog zoiets.  kan 

die niet wat hedendaagser? 

(illustratie is enkel optioneel). 

Het gaat hier tenslotte om een van 

de weinige dingen die Napoleon 

Bonaparte heeft ingevoerd en 

minister Koen Geens niet heeft 

veranderd. Ik geef toe, het heeft 

nog steeds iets, en er zijn onmis-

kenbare voordelen aan verbonden. 

Maar nu de zomers steeds heter wor-

den, en onze gerechtsgebouwen geen 

airco’s in de zittingszalen hebben, zou 

iets moderner, dat ook wat lichter is, 

niet misstaan. Een stola misschien? Met 

kleine opbergzakjes voor de usb stick? 

- En de benamingen die we gebruiken. 

Confrater? Frater betekent toch broe-

der. Alles behalve genderneutraal dus. En 

moeten we niet genderneutraal zijn om 

inclusief te zijn? De frater laten wegvallen 

ligt dan weer gevoelig. Stel dat we elkaar 

gewoon met “con” aanspreken, dat zou de 

verstandhouding met onze Franstalige be-

roepsgenoten niet optimaliseren. Weer iets 

om over na te denken dus. Ook de magis-

traten in het Hof van Beroep verdienen een 

genderneutrale aanspreektitel. Raadsheer? 

Terwijl er ondertussen heel wat dames de 

dienst uitmaken. Bovendien is het een alles 

behalve exclusieve benaming, want die 

wordt ook gegeven aan een antiek inktpotje, 

een schaakstuk of een Indische sierduif. 

Kortweg “Raad” misschien? Waarom niet 

“Wijze”? Ze worden toch verondersteld wijs 

te zijn, onze raadsmensen. In het Gents zou 

dat dan geven, wanneer men gepleit heeft 

voor een fijne raadsmens: ik heb gepleit 

voor ne wijze wijze.

Ik ben zoals steeds graag bereid, waarde 

Primus, hierover met u van gedachten te 

wisselen. Het is immers belangrijk dat de 

modernisering in alle aspecten van ons 

beroep doordringt, tot in de kleinste gaatjes.

Zoals steeds, uw dienstbare, 

Jan Alleman”

En zo werd het leven van onze Primus 

weer een stukje verrijkt.

De droom van Mr. Alleman
| door Mr. Dirk Van de Gehuchte
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Dag Marleen,

Vrijdag 14 oktober ll. kwamen we als col-

lega’s samen op een gezellig Brussels terras 

van een café aan de Grasmarkt als start van 

onze jaarlijks weekend. 

We waren verrast dat Katrien er was en jij 

niet. Hoewel, verrast: je komt doorgaans 

te laat. Je bent immers van bij de start van 

het initiatief een habitué van ons weekend. 

Katrien informeerde ons over wat jou de 

dag van ons vertrek was overkomen en het 

klonk niet goed.

Een paar dagen na het weekend wisten 

we dat het goed fout zat. We hadden ver-

trouwen in de geneeskunde die toch, ook 

bij ernstig uitzaaiingen, er steeds vaker 

in slaagt die een halt toe te roepen, maar 

helaas in jouw geval dacht de natuur er 

duidelijk anders over. 

Het is voor ons amper te vatten dat jij 

er – amper vier jaar na jouw pensioen - 

niet meer bent. Dat  pensioen moeten we 

trouwens ernstig relativeren want binnen 

het jaar vroeg je te worden aangeduid als 

plaatsvervangend magistraat hetgeen je 

bleef tot enkele maanden geleden. Je was 

dus nog steeds onze collega. 

Je was een uitstekend magistraat. Je behoor-

de tot de steeds kleiner wordende groep die 

het nog aandurfde te zetelen en te vonnis-

sen zowel in burgerlijke als in  strafzaken, 

vaak ook in niet altijd evidente materies 

zoals de kortgedingen in het administra-

tieve contentieux. In de raadkamer gaven 

jouw beschikkingen inzake de regeling van 

de rechtspleging blijk van inzicht en visie 

maar zij gaven vooral de strafrechters ten 

gronde meteen een duidelijk beeld van het 

dossier. Jouw vonnissen waren grondig en 

kwaliteitsvol. 

Het feit dat jij op latere leeftijd nog hebt 

aanvaard te zetelen in de DBK schetst ten 

volle jouw persoonlijkheid die getuigt van 

lef en een zeer grote openheid van geest. 

Je was als mens een madame met veel 

energie, altijd enthousiast, ernstig in jouw 

werk maar ook, waar mogelijk, sterk re-

lativerend. Men kon zich storen aan jouw 

niet altijd zo subtiele mondelinge commu-

nicatie, maar als men daar doorheen keek 

zag men een sociaal bewogen vrouw met 

een groot geloof in de mens. Daarvan kan 

menig advocaat getuigen. Collega Hans De 

Waele en ikzelf verdenken jou ervan dat 

Rutger Bregman zijn boek “De meeste men-

sen deugen” heeft geschreven na een lang 

gesprek met jou.

Op onze laatste WhatsApp groep “Bruxelles 

je t’ aime” las ik over jou: “warm”  “en-

thousiast”  “vrolijk” “een gulle lach” “een 

toffe madam” “een boegbeeld” en ook her-

haalde keren “we zullen haar missen”. 

Maar je hebt vooral – en gelukkig - in volle 

teugen van het leven genoten en dat zal ons 

toch enige troost bieden. 

Ik heb dat ten persoonlijke titel meege-

maakt want het valt op dat wij elkaar  

op cruciale tijdstippen tijdens ons leven 

tegenkwamen. Toen jij 24 jaar was en 

ik 14 woonden wij beiden in de Gentse 

Rabotstraat. Kijk zei ik tegen mijn vader 

“een advocate” waarop hij antwoordde “ik 

zou het niet weten manneke maar ’t is een 

ferme madame”. Later toen jij 34 was en 

ik 24  kwamen we elkaar geregeld tegen in 

de Hotsy Totsy club, ik uitgeput na een zeer 

lange dag als advocaat – stagiair en jij nog 

bruisend van energie.  En toen jij 48 jaar 

was en ik 38 legden we samen de eed af als 

rechter. Wij waren, samen met collega Paul 

Remerie, de laatst echt politiek benoemde 

rechters maar dan wel van de goede soort. 

En nog een paar jaar later, de exacte datum 

ontsnapt mij, kwamen we elkaar terug 

tegen: jij als voorzitter van de raadkamer en 

ik als onderzoeksrechter. Wanneer het mijn 

week was als laatste onderzoeksrechter in de 

rij vroeg jij de advocaten het kort te houden 

“want ik moest mijn patatjes gaan eten”. 

Dit soort opmerking typeert jou ten volle. 

De collega’s zal vooral bijblijven dat jij een 

zeer aanwezige persoonlijkheid was. Het 

is een  karaktereigenschap die op ons aller 

netvlies gebrand staat en die ervoor zal 

zorgen dat jij er – op ons volgend weekend 

in oktober of november van 2023  – terug 

zult bij zijn. 

Een warme groet van alle collega’s,

Dag Marleen.

Gent, 23 december 2022

Daniel Van den Bossche

afdelingsvoorzitter REA OVl afdeling Gent

Marleen Ramboer

In 
Memoriam

| door Daniel Van den Bossche
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De Commissie
van

Stagiairs

De eerste activiteit van het nieuw wer-

kingsjaar van de Commissie was een 

studieavond praktisch Frans op 10 no-

vember 2022. Deze studieavond had als 

doel om advocaat-stagiairs wegwijs te 

maken in het gebruik van de Franse taal 

in de juridische praktijk en werd met veel 

passie gegeven door confrater Michel de 

Clippele. Deze leerrijke avond werd talrijk 

bijgewoond en wij wensen nogmaals het 

gerechtsdeurwaarderskantoor Lombardi 

te bedanken voor de sponsoring van deze 

studieavond.

Na inspanning komt ook ontspanning. 

Daarom organiseerde de Commissie 

een bezoek aan een escape room met als 

thema “het gesticht”. Deze escape room 

dompelde de deelnemers in het verhaal 

van de dokter van het gesticht die op 

zoek is naar oplossingen voor de fobieën 

waaraan zijn gezin lijdt. Alle deelnemende 

stagiairs dienden samen te werken om op 

tijd te ontsnappen, wat uiteindelijk ook 

is gelukt.

Op 9 december vond naar goede gewoon-

te de kerstdrink plaats van de Commissie 

van Stagiairs, dit jaar in samenwerking 

met de Vlaamse Conferentie. De Com-

missie trakteerde op een drankje in het 

café ’t Gouden Mandeken. Bovendien 

werd de kans gegeven om een bezoekje te 

brengen aan de kerstmarkt vlakbij. Na een 

wandeling op de kerstmarkt, kon iedereen 

binnen terug opwarmen met een hapje en 

een drankje. 

Op 22 december organiseerde de Com-

missie een online lezing met als thema 

“Phishing”. Wij waren vereerd om con-

frater Dominique Blommaert te mogen 

verwelkomen. De opbrengst van deze 

lezing werd integraal doorgestort naar de 

Warmste Week, met dit jaar het thema 

“kansarmoede”. Meer dan 75 deelnemers 

volgenden de webinar en in totaal werd 

een recordbedrag van 1815 EUR ingeza-

meld. Wij zijn als Commissie van Stagi-

airs erg trots dat deze opbrengst integraal 

naar het goede doel ging.

Ook kregen alle advocaat-stagiairs in de 

maand december de kerstkaart van de 

Commissie van Stagiairs in de bus. Met de 

kerstkaart wenst de Commissie een rui-

mere groep stagiairs te bereiken en warm 

te maken voor één van haar activiteiten.

Het nieuwe jaar 2023 werd alvast goed 

ingezet met een afterworkdrink in café 

’t Damberd op 26 januari 2023. Zo bood 

de Commissie weer enkele drankjes en 

hapjes aan en kon iedereen even ontspan-

nen na een drukke maand januari. Een 

live band kwam bovendien nog wat extra 

sfeer creëren.

De Commissie biedt in 2023 nog talrijke 

activiteiten aan. Vergeet dus zeker niet om 

onze social media kanalen te volgen voor 

een update van onze activiteiten.

| door Mr. Valentine Vandendriessche
Waarde confraters,

De Commissie van Stagiairs heeft de voorbije maanden niet stilgezeten. 

Het programma dat de Commissie wil brengen voor de advocaat-stagiairs is gevarieerd, zowel ontspannende 

als leerrijke activiteiten passeren de revue.
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Aangezien dit alles een belangrijke impact 

kan hebben op u, beste lezer, nam Strop 

& Toga de resultaten van deze enquête 

onder de loep. De belangrijkste vaststel-

lingen worden hierna besproken en waar 

relevant worden de volgende leeftijds-

groepen onderscheiden: (i) onder 30 jaar 

oud, (ii) tussen 30 en 50 jaar oud en (iii) 

boven 50 jaar oud. Niet geheel ontoevallig 

behoren de auteurs van dit artikel elk tot 

één van deze leeftijdsgroepen.

Tussendoor kan u de standpunten van 

een aantal at random gekozen (ex-)

confraters lezen, evenzeer gekozen uit de 

verschillende leeftijdscategorieën.

De enquête werd vooreerst ingevuld door 

258 advocaten, ofte bijna 20% van de 

advocaten aangesloten aan onze Gentse 

balie. Daarbij valt meteen op dat 43,40% 

van de respondenten tot de leeftijdsgroep 

van 30 tot 50 jaar oud behoort.

Modernisering  
van de advocatuur

| door Mr. Chris Cauwe, Mr. Maarten Devreese en Mr. Laura Otte

aan de Gentse balie

Naar aanleiding van de recente nota van de minister van Justitie met betrekking tot de modernisering 

van onze geliefkoosde beroepsgroep en het constructief debat daaromtrent binnen onze eigen Gentse balie, 

riep stafhouder Moerman de Gentse advocaten op om een korte enquête in te vullen zodat kon worden gepeild 

naar de visie en bedenkingen van eenieder t.a.v. de voorgestelde wijzigingen.
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2. Het wettelijk geregeld tableau van 
advocatenvennootschappen

Aangezien veel advocaten gestructureerd 

zijn via een vennootschap, doch het 

“advocaat-zijn” nog steeds kleeft aan de 

persoon, werd de opmaak van een tableau 

van advocaten vennootschappen in het 

vooruitzicht geplaatst.

Hoewel de meningen hieromtrent wat 

verdeeld zijn, blijkt de opvatting dat een 

tableau van advocatenvennootschappen 

overbodig is het meeste bijval te genieten 

(44,60%)4. Opvallend is dat een meerder-

heid van 59,21% binnen de leeftijdsgroep 

onder de 30 jaar oud hierover geen me-

ning heeft. De leeftijdsgroepen tussen 30 

en 50 jaar oud (52,70%) en vooral boven 

de 50 jaar oud (61,43%) blijken eerder 

tegen een tableau van advocatenvennoot-

schappen te zijn.

OVB:

De oprichting en een tableau van advo-

catenvennootschappen is reeds lang een 

discussiepunt binnen de organen van de 

OVB, met notoire voor- en tegenstanders.

Dat een dergelijke lijst de transparantie 

bevordert staat buiten kijf. Vraag is even-

wel of mandaten, Salduz en BJB dan aan 

de vennootschap en niet aan de advocaat 

kunnen/moeten toevertrouwd worden. 

Het nut hiervan wordt betwijfeld, en 

ook bij onze afgevaardigden is hiervoor 

wellicht geen meerderheid. Voorstanders 

bepleiten de mogelijkheid voor de staf-

houder om ook over een tableauvennoot-

schap de tucht toe te passen. Er wordt ook 

uitgekeken naar alternatieven. In geen 

geval wordt de vennootschap als dusdanig 

“advocaat”. Ook niet uit het oog te verlie-

zen is de eigen situatie van de Brusselse 

balies. Onder wiens bevoegdheid valt dan 

de vennootschap die advocaten van beide 

balies verenigt?

OVB:

Wat de precieze rol en bevoegdheid van 

een tuchtauditoraat moet zijn, en de 

samenstelling is nog niet zo duidelijk. Er 

wordt terecht gestreefd naar een uniforme 

stellingname met de OBFG, maar er zijn 

verschillende strekkingen. In ieder geval 

lijkt het niet dat het auditoraat de rol van 

de stafhouder zal overnemen.

Wel herinnert de OVB eraan dat reeds 

jaren een gezamenlijk voorstel tot aan-

passing van de tuchtprocedure voorligt. 

Misschien vindt het parlement nu wel de 

tijd om dat ook goed te keuren.

De visie/bedenkingen van Strop & Toga:
Op de vraag of de tuchtsancties moeten 
worden uitgebreid met boetes, wordt 
overwegend negatief geantwoord 
(50,00%)3. De leeftijdsgroep boven de 50 
jaar heeft hier wederom de sterkste me-
ning: 55,71% meent dat dit niet hoeft.

OVB:

De discussie over de boetes was bij het 

schrijven nog open. Wel is er weinig en-

thousiasme te bespeuren, waaraan het 

feit dat de boetes in de staatskas terecht-

komen niet vreemd zal zijn. De discussie 

kan evenwel niet los gezien worden van 

het onderwerpen van de vennootschap-

pen aan de tuchtbevoegdheid van staf-

houder en tuchtraad. De algemene verga-

dering keurde op 8 februari het principe 

van de tuchtboete goed.

De visie/bedenkingen van Strop & Toga:
De leeftijdsgroep boven 50 heeft duide-
lijk de sterkste mening rond alles wat te 
maken heeft met tucht…

1. De bevragingen rond tucht

De tucht blijft een hot item, dat telkens 

opnieuw aan bod komt. Ook bij de twee-

de bevraging van onze balie op 2 februari, 

bleef de tucht als een rode draad verwe-

ven bij de vele opmerkingen en beden-

kingen van de aanwezigen. Een overgrote 

meerderheid van 66,30%1 acht het nog 

steeds aangewezen dat de stafhouder 

bevoegd blijft inzake tucht aan de lokale 

balies. Dit is een mening die zich doorzet 

in elke leeftijdsgroep. De leeftijdsgroep 

boven de 50 jaar oud heeft hier evenwel 

de sterkste mening: 78,57% wil dat de 

stafhouder bevoegd blijft voor tucht aan 

de lokale balies.

OVB:

De commissie deontologie en de algeme-

ne vergadering van OVB hebben vooral 

aandacht besteed aan een meer uniform 

beleid inzake tuchtvervolging. De rol van 

stafhouder is hierbij niet uitgespeeld en 

de tuchtvervolging blijft in handen van de 

advocatuur. 

De visie/bedenkingen van Strop & Toga:
Wat betreft de oprichting van een 
Vlaams tuchtauditoraat zijn de menin-
gen duidelijk verdeeld. Slechts 40,70% 
meent dat dit nuttig zou zijn.2 Ook dit is 
een opinie die zich doorzet doorheen de 
diverse leeftijdsgroepen, al is het signaal 
dat zulks niet nuttig zou zijn opnieuw 
sterker bij de leeftijdsgroep boven de 50 
jaar oud (32,86%).

1 21,30% vindt dit niet langer aangewezen, 10,50% heeft geen mening en 1,90% is een andere mening toegedaan.

2 43% vindt dit niet aangewezen, 12,40% heeft geen mening en 3,90% is een andere mening toegedaan.

3 36,00% stemt voor, 10,50% heeft geen mening en 3,50% is een andere mening toegedaan.

4 21,30% vindt dit een goed idee, 33,30% heeft geen mening, 0,80% is een andere mening toegedaan.



Ongetwijfeld één van de meest beladen 

voorgestelde wijzigingen. Een bedien-

denstatuut voor advocaten blijkt immers 

zeer uitgesproken voorstanders te hebben, 

maar krijgt van anderen evenzeer sterke 

kritiek.

Op de vraag of het mogelijk moet zijn 

voor tableau-advocaten om als bediende 

te werken voor een andere advocaat of 

advocatenvennootschap stemt een meer-

derheid van 56,60% ja.5 Opvallend is dat 

vooral de jongere generatie hier een sterke 

voorstander van is. Maar liefst 78,95% 

van de leeftijdsgroep onder 30 jaar oud 

stemt uitgesproken vóór het bedienden-

statuut bij tableau-advocaten. Ook de 

leeftijdsgroep tussen 30 en 50 jaar oud 

stemt uitgesproken vóór het bedienden-

statuut, doch iets minder sterk (57,10% 

stemt vóór)6. De leeftijdsgroep boven 50 

jaar oud is dan weer overwegend tegen: 

maar liefst 62,86% stemt uitgesproken 

tegen het bediendenstatuut. 

OVB:

Voor de algemene vergadering is de kogel 

door de kerk met een meerderheid van 

33 voor en 26 tegen. Geen overtuigde 

meerderheid, maar een meerderheid. 

Wel betreft het enkel de relatie advocaat 

– advocaat, niet in dienst van derden. En 

liefst reglementair en zonder wettelijke 

tussenkomst. Nu wordt het een kwestie 

de gevolgen van deze visie te kanaliseren. 

Er is een begin gemaakt van aangepaste 

reglementering, maar er moeten knopen 

worden doorgehakt. Kan een advocaat 

onder een bediendenstatuut ook eigen 

zaken aanvaarden, desgevallend in bijbe-

roep? Is hij onafhankelijk genoeg voor een 

aanstelling onder Salduz of BJB? En wat 

met zijn onafhankelijkheid tegenover zijn 

werkgever?

Is dit niet het openen van de doos van 

Pandora en zijn er geen verborgen agen-

da’s van de politiek? Wat komt er op de 

advocatuur af als ook multidisciplinaire 

associaties worden toegelaten of vreemd 

kapitaal. 

En wat met het kantoor waar de ene me-

dewerker kiest voor het bediendenstatuut 

en de andere zelfstandig blijft?

Redenen genoeg om waakzaam te blijven 

en geen onbedachte beslissingen te ne-

men.

De visie/bedenkingen van Strop & Toga:
Een gelijkaardige trend doet zich voor 
bij de vraag of het bediendenstatuut zou 
kunnen voorkomen dat goede krachten 
de balie verlaten. 56,60% meent dat dit 
het geval is7, maar we merken een ge-
lijkaardige verschuiving van de opinies 
naargelang de leeftijd. Daar waar maar 
liefst 80,26% van de leeftijdsgroep onder 
30 jaar oud bevestigend antwoordt op 
deze vraag, neemt dit af tot 56,30% voor 
de leeftijdsgroep tussen 30 en 50 jaar 
oud (maar nog steeds bevestigend), in 
tegenstelling tot de leeftijdsgroep bo-
ven 50 jaar oud, waar 58,57% dan weer 
meent dat een bediendenstatuut geen 
enkele impact heeft op het al dan niet 
verliezen van goede krachten.

OVB:

Net deze hypothese heeft wellicht de klei-

ne meerderheid overhaald in het voordeel 

van het bediendenstatuut

De visie/bedenkingen van Strop & Toga:
Hoewel uit de bovenstaande bevra-
gingen wordt geconcludeerd dat, over 
het algemeen, een meerderheid van de 
respondenten toch gewonnen is voor 
het bediendenstatuut bij advocaten, 
is het opmerkelijk dat op de vraag of 
men dan zelf een tableau-advocaat als 
advocaat-bediende zou aanwerven over-
wegend negatief (44,20%) wordt geant-
woord.8 Zelfs de leeftijdsgroep tot 30 
jaar oud staat hier blijkbaar (nog) niet 
voor te springen (hoewel slechts 13,16% 
tegen stemt, stemt slechts 40,79% vóór 
zulke aanwerving, waar 46,05% dan 
weer geen mening heeft). Binnen de 
leeftijdsgroep tussen 30 en 50 jaar oud 
stemt 31,30% vóór en 45,50% tegen. De 
mening is - weinig verrassend - opnieuw 
het sterkst bij de leeftijdsgroep boven 50 
jaar oud: maar liefst 75,71% stelt géén 
tableau-advocaat als advocaat-bediende 
te zullen aannemen.
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3.  Het mogelijk bediendenstatuut voor advocaten

Jean Flamme, advocaat,  
49 jaar aan de balie

“Het is niet mogelijk om opmerkingen 

“in een paar woorden” te formuleren. 

Vooreerst zouden we concreet moeten 

weten wat de voorstellen zijn van de 

minister, in al hun details. Verder laat 

ik opmerken dat het rapport van de 2 

Patricks bijzonder omvangrijk is. Het 

is mij niet duidelijk wat daarin door 

de minister wordt weerhouden. Ik kan 

mij meestal terugvinden in de meer-

derheid van de antwoorden van de 

(beperkte) vragenlijst.”

5 37,60% meent dat dit niet mag kunnen, 3,50% heeft geen mening en 2,30% is een andere mening toegedaan.

6 37,50% stemt tegen, 2,70% heeft geen mening en 2,70% is een andere mening toegedaan.

7 36,00% meent dat dit geen impact heeft, 3,90% heeft geen mening en 3,50% is een andere mening toegedaan.



OVB:

Om werknemers te hebben, moeten er 

ook werkgevers gevonden worden. En 

wat met het economisch voordeel van de 

grote kantoren tegenover de meerderheid 

van “kleine” kantoren?

Bezint eer ge begint (?)

De visie/bedenkingen van Strop & Toga:
Hoewel niet verrassend, toch straf. Want 
de werkgelegenheid wordt nog steeds 
vooral aangeboden door de groep boven 
50 jaar oud…

Ook op de gesuggereerde verplichting dat 

stagiairs enkel nog kunnen worden aan-

geworven door middel van een arbeids-

overeenkomst wordt overwegend negatief 

geantwoord (60,10%)9. Nochtans heeft de 

leeftijdsgroep onder 30 jaar oud (waar-

onder dus de stagiairs zelf) hierover dan 

weer wel een sterke mening: 73,68% vindt 

dat deze verplichting moet worden inge-

voerd. Deze mening wordt klaarblijkelijk 

niet gedeeld; binnen de leeftijdsgroep 

tussen 30 en 50 jaar oud meent 67,90% 

dat dit niet hoeft, binnen de leeftijdsgroep 

boven 50 jaar bedraagt dit zelfs 92,86%.

OVB:

De algemene vergadering heeft het ver-

plicht bediendenstatuut voor stagiairs 

unaniem afgewezen. Toch blijft er bij 

velen een grote zorg om het statuut van 

de stagiair. 

De visie/bedenkingen van Strop & Toga:
Hoewel de meerderheid van de leeftijds-
groep onder 30 jaar oud (waaronder de 
stagiairs) opteert voor de verplichting 
voor stagiairs om te worden aangeno-
men via een arbeidsovereenkomst, blijkt 
een belangrijke discrepantie: op de vraag 
of men zelf een stagiair als advocaat-be-
diende zou aannemen, wordt opnieuw 
overwegend negatief geantwoord 
(43,40%)10. Vooral de leeftijdsgroepen 
tussen 30 en 50 jaar oud (45,50%) en 
boven 50 jaar oud (78,57%) antwoorden 
negatief.
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Floortje Buyssens, rechter,  
11 jaar aan de balie geweest

“Advocaat zijn is een van de mooiste 

maar ook moeilijkste beroepen. Ik 

heb het zelf vele jaren met hart en ziel 

gedaan. De stiel van advocaat en de 

‘advocatuurlijke vaardigheden’ leerde 

ik op de werkvloer, aan de balie en in 

de rechtbank. Je groeit als advocaat 

door de gesprekken met cliënten en 

tegenpartijen en het contact met 

confraters. Je hoort te weten wat er 

gebeurt in een rechtbank en hoe je het 

best je dossier kan verdedigen. Je leert pleiten, 

onderhandelen en adviseren op maat en in 

het belang van de cliënt, met respect voor alle 

betrokkenen. Een gezonde dosis zelfreflectie en 

een kritische blik is mijns inziens cruciaal, ook 

voor de cliënt.

Ik vraag me af of een “manama advocatuur” 

georganiseerd door de Universiteit eenzelfde 

leerschool kan bieden.

Indien de balie zou instaan voor de “manama 

advocatuur”, wijzigt dit dan iets aan de huidi-

ge opleiding, namelijk balielessen in het eerste 

jaar en een stage in een advocatenkantoor?

Zal deze éénjarige opleiding rekening houden 

met de grote diversiteit in de advocatuur, op 

het vlak van materie (strafrecht, familierecht, 

ondernemingsrecht, bank- en financieel,…) en 

op het vlak van kantoororganisatie?

 

Een goede advocaat kan inschatten hoe een 

rechtbank zou omgaan met een bepaalde pro-

blematiek. Dit geldt ook voor de advocaat-con-

sultant die ervoor kiest om voornamelijk ad-

vieswerk te doen en geen procedures.

In het kader van de opleiding als advocaat, of 

dit nu wordt georganiseerd als een stage of als 

een manama, lijkt het me zinvol dat de be-

ginnende advocaat de rechtbank leert kennen, 

ook achter de schermen. Zo zou men enkele 

weken kunnen meedraaien in een rechtbank, 

als een soort referendaris. Indien een advocaat 

weet hoe een rechtbank werkt, hoe een rechter 

zijn of haar oordeel vormt, zal deze advocaat 

volgens mij kritischer en efficiënter kunnen 

adviseren, betere contracten maken, betere 

conclusies opstellen, betere stukkenbundels 

opmaken en ook betere resultaten behalen.

 

En wie weet, kan dit het wederzijds respect 

bij de balie en de rechtbanken nog meer doen 

groeien.

Op de vraag of de respondenten 
zelf interesse zouden hebben om 
als advocaat-bediende te gaan 
werken, wordt ook overwegend 
negatief geantwoord. 57,80% 
geeft aan hierin geen interesse 
te hebben.11 De verschillen tus-
sen de diverse leeftijdsgroepen 
komen hier duidelijk naar voor: 
81,58% van de leeftijdsgroep 
onder 30 jaar oud geeft aan hier 
interesse in te hebben, daar waar 
68,80% (30-50 jaar oud) en 90% 
(boven 50 jaar oud) aangeeft hier-
in geen interesse te hebben.

8 30,20% zou dit wel doen, 20,90% heeft geen mening en 4,70% is een andere mening toegedaan.

9 31,80% stemt voor, 3,10% heeft geen mening en 5,00% is een andere mening toegedaan.

10 31,80% stemt voor zulke aanwerving, 20,20% heeft geen mening en 4,70% is een andere mening toegedaan.

11 36,40% heeft wel interesse, 3,50% heeft geen mening en 2,30% is een andere mening toegedaan.
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4. De Master-na-master advocatuur

Op de vraag of het opportuun is de 

toegang tot het beroep van advocaat af-

hankelijk te maken van het slagen in een 

bijzondere master-na-master advocatuur, 

stemt de meerderheid van de responden-

ten ja (55,40%).12 Opvallend is dat slechts 

44,74% van de leeftijdsgroep onder 30 

jaar oud hiervan voorstander is (46,05% 

vindt dit niet nodig, het saldo heeft geen 

of een andere mening). De ja-stemmen 

komen ditmaal dus van de beroepsgroep 

tussen 30 en 50 (56,30%) en boven de 50 

jaar oud (65,71%).

OVB:

De zorg voor een aangepaste opleiding 

van de stagiairs staat hoog op de agenda 

van de OVB. Herhaaldelijk heeft de alge-

mene vergadering zich uitgesproken voor 

het inrichten van een manama opleiding 

advocatuur.

Er is een werkgroep opgericht waarin 

twee leden van de Gentse afvaardiging 

actief zijn. De weg is lang, maar er wordt 

aan getimmerd. Ook hier moet evenwel 

een parallellisme bestaan tussen wat de 

OVB wil of kan realiseren en wat voor de 

OBFG kan. Waar het in Vlaanderen denk-

baar is om onder stringente voorwaarden 

los van de universiteiten een echte mana-

ma te organiseren, is dit in de Franse ge-

meenschap niet mogelijk en kan er slechts 

een graduaat georganiseerd worden als de 

universiteiten niet mee willen.

De opleiding moet ook praktijkgericht 

zijn en niet louter academisch.

Verder moet het statuut van de kandidaat 

bepaald worden: nog student of reeds 

advocaat? En zal de eed eerst afgelegd 

worden, of pas nadien?

De commissie manama bepaalt nu het 

profiel en het curriculum. 

De visie/bedenkingen van Strop & Toga:
Opmerkelijk is dan weer dat een be-
langrijke groep (41,90%) vindt dat de 
universiteiten het best geplaatst zijn 
om deze master-na-master, indien deze 
zou worden opgezet, te organiseren. De 
universiteiten genieten dus de voorkeur 
op de OVB (31,40%) of andere (op te 
richten) entiteiten (26,70%).

Indien de master-na-master zou worden 
ingevoerd, vindt 62,80% van de respon-
denten nog dat de actuele stageduur van 
3 jaar niet moet behouden blijven. 

Pieter Goetghebuer, advocaat- 
vennoot, 19 jaar aan de balie

“Ik stel vast dat ook de Gentse balie 

open staat voor een modernisering 

van ons beroep, wat enkel kan worden 

toegejuicht.

Voor mij is het meest opvallend dat de 

meerderheid voorstander is van het 

statuut van bediende-advocaat en af 

wil van de interpretatie van het artikel 

dat er een absolute onverenigbaarheid 

is met een nevenactiviteit die valt on-

der handel of nijverheid. Vanuit stra-

tegisch oogpunt is dit m.i. geen goed 

plan voor de advocatuur. Een goede 

strategie is m.i. om uniek te zijn en we 

riskeren de eigenheid/uniekheid van 

ons beroep op die manier te verliezen. 

Op vandaag zijn er evenwel meerdere 

advocaten schijnzelfstandigen en zijn 

sommige advocaten ook sportmakelaar 

of verkopen ze lingerie. Dat ook elke 

balie een andere invulling geeft aan 

het desbetreffend artikel, is evident 

ook niet bevorderlijk voor de unifor-

miteit. Het feit dat de minister van 

justitie dan ook een poging doet om 

hier klare wijn te schenken is alleszins 

begrijpelijk.

 

We moeten de minister in zijn voor-

stellen tot modernisering trouwens 

niet noodzakelijk volgen maar we 

moeten dan wel minstens zelf een 

duidelijke visie op de toekomst van ons 

beroep hebben. Een verregaande mo-

dernisering van het beroep zal hierbij 

in ieder geval onvermijdelijk zijn.”

12  37,60% vindt de master-na-master niet nodig, 2,30% heeft geen mening en 4,70% is een andere mening toegedaan.
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Jos Mertens, advocaat-vennoot, 
plaatsvervangend rechter, 49 jaar aan 
de balie schreef een lange nota naar de 

auteurs, te lang voor publicatie, maar 

daarom niet minder interessant. Een 

bloemlezing:

Over de enquête die door 258 advoca-
ten werd beantwoord:
Ik vermoed dat vooral de confraters die 

actief veranderingen willen, deelgeno-

men hebben. Er zou weleens een grote 

zwijgende meerderheid kunnen zijn

Over de hervorming van het tucht-
recht:
Tuchtrecht moet ook een educatieve 

functie hebben en de zgn. ‘vaderlijke 

vermaning’ van de Stafhouder is daar-

voor een belangrijk hulpmiddel, hoewel 

het vandaag misschien beter een andere 

benaming zou krijgen.

Vandaag heerst bij velen, bij gebrek aan 

accurate informatie, de perceptie (ook 

onder advocaten) dat er te veel door de 

vingers wordt gezien.

Dat een advocaat die het voorwerp uit-

maakt van een tuchtonderzoek b.v. zon-

der schroom mag liegen zonder sanctie, 

mag zwijgen tegen de Stafhouder en/of 

een onderzoeker of relevante documenten 

mag achterhouden om aan vervolging 

te ontsnappen, lijkt mij persoonlijk een 

aberratie die de handhaving van het 

tuchtrecht ondermijnt, vooral in zware 

zaken, temeer omdat de Stafhouder en de 

onderzoekers - terecht - niet beschikken 

over de verregaande onderzoeksmogelijk-

heden uit het strafrecht.

Over de tableauvennootschappen:
Ik lees in sommige verantwoordingen 

de wil om van de advocatuur een louter 

commerciële en uitsluitend op winst 

gerichte onderneming te maken, zoals 

alle andere. Is dat dan een doel en de 

toetssteen voor zgn. modernisering?

Ik denk niet dat de opname van een 

dergelijke vennootschap, als advocaat, op 

het tableau  een objectieve meerwaarde 

voor beroepsuitoefening zou betekenen, 

noch in het belang van de cliënten, noch 

van de advocaten. Het zou m.i. de ano-

nimiteit van de dienstverlening kunnen 

bevorderen en de zo belangrijke persoon-

lijke vertrouwensband tussen cliënt en 

behandelende advocaat (verder) kunnen 

ondermijnen…

Willen de cliënten wel meemaken dat de 

aandelen van en de controle over hun 

vertrouwde advocatenkantoor onver-

wachts overgenomen wordt door derden 

waarbij hun persoonlijke geheimen of 

bedrijfsgeheimen niet meer onder finale 

controle staan van personen die aan het 

strengste beroepsgeheim onderworpen 

zijn?

Over de stagiair  
en het bediendenstatuut:
De oplossing van sommige excessen 

waarbij stagiairs en jonge medewerkers 

uitgebuit worden, ligt m.i. niet in het 

bediendenstatuut, maar in (a) een betere 

voorlichting van de stagiairs en van de 

patroons over wat vandaag normaal is 

en wat niet, (b) het realistisch besef dat 

de advocatuur geen beroep is voor doetjes 

die niet of onvoldoende stressbestendig 

zijn en niet of onvoldoende voor hun 

eigen belangen durven opkomen (c) 

het besef dat het jaren van investering 

en constante inspanningen kost om een 

succesvolle advocaat te worden en om 

een behoorlijk inkomen te verwerven, 

(d) het opleggen van specifieke deon-

tologische regels terzake of dwingende 

rechtsregels betreffende de samen-

werking, (e) het oprichten van een 

meldpunt voor alle soorten van mis-

bruiken, (f) een deontologisch statuut 

en bescherming van whistleblowers 

en (g) het krachtig afdwingen van de 

regels via bemiddelend optreden en zo 

nodig en ingrijpen van de Stafhouder 

(die geen beperkingen van het beroeps-

geheim kent), van de stagecommissie, 

en (h) een performante klachten- en 

tuchtprocedure binnen de schoot van 

de balie zelf.

Over een manama advocatuur:
Dergelijke effectieve training kan m.i. 

alleen gegeven worden door ervaren 

praktijkadvocaten, niet door theore-

tische rechtsgeleerden. Dus geen ma-

nama, maar een echte ‘praktijkschool’ 

voor advocaten;

Over de perimeter van het beroep:

Het gaat dus voor mij om meer dan 

alleen maar om de onverenigbaarheid 

met handel en nijverheid, maar om 

het garanderen van de intellectuele en 

economische onafhankelijkheid.

En een laatste bedenking:
Is het geen volstrekt heerlijk beroep dat 

je na 48,5 jaar nog altijd met gedre-

venheid en enthousiasme kan blijven 

uitoefenen? Wat zou een bedien-

denstatuut daaraan hebben kunnen 

bijdragen?

Kiezen is verliezen en de auteurs ho-

pen toch de essentie van de nota te 

hebben weergegeven. De volledige tekst 

is beschikbaar bij de redactie.



ALGEMENE CONCLUSIE:
De bevraging van de balie door de stafhouder en de 
afgevaardigden van de algemene vergadering geeft 
inhoud in tijden waar wij als ondernemers aangespro-
ken worden, maar gedreven (moeten/willen) blijven 
door onze missie in dienst van de staat van recht.

Voor de tweede maal schudt een minister van justitie 
ons wakker. Een eerste keer gebeurde dit na een gron-
dig rapport, waarin alle geledingen van de balie waren 
gehoord. Er werd toen hard en constructief werk gele-
verd. Er kwamen geen hervormingen, omdat de rege-
ring in lopende zaken ging. Er volgden jammer genoeg 
weinig initiatieven van de balies om, waar mogelijk, de 
goede punten uit het rapport te realiseren zonder tus-
senkomst van de politiek. Dit betekent niet dat de OVB 
of de balies zich afzijdig hielden, maar de urgentie was 
voorbij.

Nu komt er een nieuwe call of urgency. Onvoorbereid 
en met grote tijdsdruk. Aan ons om gepast en con-
structief te reageren. De balie reageerde. De algemene 
vergadering en het bestuur van de OVB zijn aan zet.
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Anne-Sophie Claus,  
advocaat-medewerker,  
4,5 jaar aan de balie 

“Advocaat met een bediendenstatuut 

lijkt me problematisch te zijn in het 

licht van de onafhankelijkheid en het 

beroepsgeheim van de advocaat. Ik 

vrees dat een advocaat met bedienden-

statuut niet over dezelfde onafhanke-

lijkheid t.o.v. zijn werkgever beschikt, 

als de zelfstandige advocaat t.o.v. zijn 

cliënt. Anderzijds ben ik ervan over-

tuigd dat sommigen het beroep van 

advocaat vaarwel zeggen wegens het 

precaire statuut van zelfstandige. Veel 

kantoren komen hier evenwel reeds 

aan tegemoet door vaste vergoedingen 

en/of permanente vormingen en/of 

baliebijdragen, etc. te betalen voor hun 

advocaten.

Ik vind het opvallend dat de meerder-

heid voorstander is van een manama 

advocatuur met behoud van de drie 

jaar durende stage. Gelet op het feit 

dat de juridische wereld alsmaar com-

plexer wordt en de trend naar speciali-

satie alsmaar groter wordt, betwijfel ik 

of een algemene manama Advocatuur 

nog een grote meerwaarde kan bieden. 

Dit geldt des te meer nu de belangrijk-

ste kennis en ervaring mijns inziens in 

de praktijk wordt opgedaan.”

 
En wat dacht de AV van de OVB ervan op 8 februari 2023?
 
* Er is geen meerderheid gevonden om artikel 446ter aan te passen.  

Partijbeslissing kan, matiging door de Raad evenzeer, ook wanneer een  
overeenkomst bestaat.

 * De wetgever moet niet tussenkomen in de manier waarop de advocatuur zich 
organiseert, maar een overleg tussen advocaten en magistratuur kan best 
wettelijk verankerd worden.

 * De oprichting van een OVA is nog niet voor vandaag.
 Een en ander belet niet dat over de aangehaalde discussiepunten verder  

moet worden overlegd zonder de druk van de minister van Justitie.
 * De AV adviseerde principieel voor de invoering van de geldboete  

als tuchtsanctie.
 * De AV adviseert voor het behoud van het principieel verbod op handel drijven.
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Wie of wat is vzw Tajo?
TAJO (ofwel: ‘Talentatelier voor Jonge-

ren’) is een (autonome) vzw die jongeren 

tussen 10 en 14 jaar laat kennismaken 

met ervaringsgericht leren (via uiteen-

lopende beroepen en de competenties 

en talenten die daarbij horen). De vzw 

wil zo enerzijds perspectieven bieden en 

competenties verbinden met talenten, en 

anderzijds ook een positief zelfbeeld sti-

muleren. Zo kunnen de jongeren zelf er-

varen welke vakgebieden hen aanspreken 

en worden ze gestimuleerd om te gaan 

studeren in een richting die hen verder 

brengt, op school en in het leven. TAJO is 

er voor alle jongeren maar met voorrang 

voor zij die zich in een maatschappelijk 
kwetsbare context bevinden. 

Wat doet vzw Tajo?
Elke zaterdag (behalve tijdens de vakan-

ties) organiseren zij van 11u tot 14u30 

‘ateliers’ rond diverse thema’s. De ateliers 

(ervaringsgerichte workshops) worden 

gegeven door vrijwillige professionals. Dit 

zijn mensen met een expertise en een pas-

sie voor die expertise. Zij delen hun passie 

met de TAJO-jongeren op één zaterdag 

tijdens een ervaringsgericht atelier van 

een halfuur, dat ze die dag vier keer geven. 

Er wordt telkens 2 à 3 weken rond een 

bepaald thema gewerkt. De laatste zater-

dag doen de jongere dan een uitstap.  De 

jongeren volgen dit traject gedurende 3 
jaar, wat neerkomt op 4 maal 25 ervarin-

gen per jaar ofwel 300 ervaringen. Daarna 

sluiten ze aan op de alumniwerking tot 
ze 18 jaar zijn of hun diploma secundair 

onderwijs behaald hebben.

vzw Tajo
| door Mr. Maarten Devreese

© Foto’s:  Ilke Goddemaer



Hoe is de vzw begonnen en waar staan 
jullie nu?
Vzw Tajo is opgestart in Gent in 2019 en 

is dit jaar uitgebreid naar Kortrijk. Elke 

zaterdag ontvangen ze ongeveer 300 jon-

geren in verschillende wijken. Daarvoor 
hebben ze een netwerk van 1100 vrijwil-
lige professionals en 11 medewerkers.
In tussentijd blijkt dat dit initiatief een 

positieve impact heeft op de stijgende 

trend van het aantal schoolverlaters in 

grootsteden zoals Gent en Kortrijk. 

Ook voor de deelnemende professionals 

biedt dit een unieke ervaring: het is een 

creatief ontwerpproces dat vertrek vanuit 

de eigen passie en expertise, door middel 

van interactiviteit met jongeren van 10 tot 

14 jaar.

Is er een link met de advocatuur en de 
Gentse balie?
Waar de focus tijdens het eerste TAJO-

jaar nog ligt op een algemene verbreding 

van enkele maatschappelijke thema’s (o.a. 

kunst, technologie, welzijn, …), vindt er 

tijdens het tweede en derde jaar een ver-

dieping plaats van bepaalde thema’s op 

basis van de input van de jongeren zelf. 

Daarbij wordt o.a. gekeken naar architec-

tuur, sales & marketing en veiligheid. Ook 

recht is een van de verdiepingen, waarbij 

de jongeren workshops krijgen van een 

advocaat, parketmagistraat, rechter, jurist, 

kinderrechtencommissaris, … 

Zo beleefden de jongeren van de Brugse 

Poort Rabot in december 2022 een mag-

nifieke dag in de rechtbank van Gent. 

Hierbij leerden zij verschillende vaardig-

heden (een tenlastelegging uit een casus 

halen, het formuleren van argumenten, 

leren kennen welk taalgebruik je hanteert, 

…), maakten zij kennis met de verschil-

lende rollen bij een strafzaak en kregen zij 

een rondleiding in het gerechtsgebouw. 

Zij mochten vervolgens ook zelf in de rol 

van advocaat/rechter/parketmagistraat/… 

kruipen. Dat deed sommigen reeds dro-

men van een latere juridische beroeps-

carrière.

Dit gebeurde op initiatief van mr. Yasmi-

na El Kaddouri en mr. Emine Özen, met 

– naast hen – tevens de volgende profes-

sionals van dienst: advocaten mr. Özge 

Güneç, mr. Irem Akmese, mr. Alexander 

Van Heeschvelde, mr. An-Sofie Raes, mr. 

Karel Vincent, mr. Sarah Roobrouck en 

mr. Elke Simon, evenals magistraat Jana 

Messens en gerechtelijk stagiair Braam 

Goderis.
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Hoe kunnen we vzw Tajo helpen?
Je kunt Tajo vzw helpen op drie vlakken: 

1) Funding: TAJO ontvangt geen subsi-

dies en rekent dus o steun van o.a. bewo-

gen ondernemers, bedrijven, instellingen 

en personen, in geld of in natura, …; 2) 

Tijd: als gastdocent, vrijwilliger of stagi-

air; 3) Advies: op het vlak van accounting, 

juridisch advies, communicatie, netwer-

king, pedagogiek, sociaal werk, …

FINANCIEEL BIJDRAGEN KAN VIA

overschrijving op de TAJO rekening  
op BE24 8903 1419 3438 (BIC VDSP BE91) indien je geen fiscaal attest wenst

overschrijving op het TAJO fonds  
via een KBS rekening op IBAN BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBEB1)  
met gestructureerde mededeling ***019/2060/00097***  
of vermelding ***TAJO Fonds*** indien je wel fiscaal attest wenst
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Eén van de auteurs die ik al sedert mijn 

puberteit meedraag is J.D. Salinger. In “de 

vanger in het koren” laat hij de hoofd-

persoon zeggen “Wat me echt knock-out 

slaat, is een boek waarvan je, als je klaar 

bent met lezen, wenst dat de auteur die 

het schreef een geweldige vriend van je 

was en dat je hem kon bellen wanneer 

je daar zin in had. Maar dat gebeurt niet 

veel.” Voor mij is lezen vooral het gezel-

schap opzoeken van een vriend bij wie ik 

me goed voel. Ik geef niet veel om plots 

of verhalen. Als een boek mij niet irriteert 

en ik kan met mijn potlood een quote 

aanstrepen, dan is voor mij een boek al 

geslaagd.

Mensen die lezen hebben een band. Er is 

niets mooiers dan met iemand kunnen 

praten over een boek. Het is al meer dan 

20 jaar geleden en het was in de trein. Ik 

sprak een vrouw aan over een boek dat 

ze las en dat ik ook net had gelezen. Ik 

herinner mij nog zeer goed de titel “Le 

premier amour est toujours Le dernier” 

van Tahar Ben Jeloen omdat het gesprek 

al snel ging over de titel. In de tijd tussen 

Gent en Brussel-Noord knoopte ze haar 

ziel los als was het een blouse. Het was 

een histoire sensuelle et sans suite, zoals 

Gainsbourgh het zo mooi verwoordde. 

Nu is dat niet meer mogelijk. Op de trein 

halen ze geen boek meer boven maar hun 

GSM en ik kan hun toch moeilijk vragen 

naar wie ze bellen en wat de andere hen te 

zeggen heeft.

Er gaat trouwens een grote erotische uit-

straling uit van vrouwen die lezen. Het is 

volgens mij totaal overbodig lippenstift te 

smeren als je wil blinken. Begin te lezen 

en je straalt als een baken tussen het an-

dere grauw.

Heeft het wel zin om boeken aan te ra-

den? Ik hou alvast van het idee van een 

boekenwinkel als apotheek. Waar je bvb 

aan de man achter de balie zegt dat je 

twijfels hebt om nog een vaste  relatie aan 

te gaan en dan denkt de verkoper even na, 

misschien consulteert hij eerst zijn vrouw 

die achterin een pullover zit te breien, 

om dan enkele boeken uit de kast op de 

toonbank te leggen met wat commentaar 

als bijsluiter. Misschien komt hij met “De 

ondraaglijke lichtheid” van Kundera of 

“Scheepsberichten” van Annie Proulx 

over de brug, maar vertelt hij er ook bij 

dat je ook voor de film kan gaan, net zoals 

een apotheker de bruistablet kan aanbe-

velen als de pil je te zwaar op de maag ligt.

Ik wil hier trouwens van de gelegenheid 

gebruik maken om onze bibliothecaris 

Erwin te vernoemen en de liefde waarmee 

hij zijn werk doet. Probeer hem eens uit. 

Ga niet zelf onmiddellijk op zoek in de 

bibliotheek maar vraag hem of hij iets 

kan aanraden over pakweg “elektronische 

handel”. In een handomdraai helpt hij je 

op weg en het is mij al overkomen dat hij 

mij nog eens achternakwam in de cafeta-

ria bij Monique omdat hij nog een recen-

tere uitgave had gevonden.

En als je toch aandringt op een tip. Lees 

uw kinderen alles voor van Annie M.G. 

SCHMIDT. Het is van een ongeziene 

humor en gelaagdheid. Koop iets kleins 

dat altijd  in je binnenzak meekan, bvb 

een bundeltje van Judith Hertzberg. Leer 

het gedicht “Het Huwelijk” van Willem 

Elschot van buiten, zodat je het als een 

mantra kan oefenen als geen boek bij 

hebt. Leg “schitterende kleine dingen” 

van Cheryll Strayed op uw nachtkastje en 

lees er uit zoals een Amish de bijbel leest. 

En zoek je een echte page turner voor 

de lange winteravonden dan sluit ik mij 

aan bij Herman Brusselmans die ook een 

grote fan is van alles van Robert Goddard 

en zegt dat als hij moet kiezen voor Claus 

of Goddard, hij resoluut  voor Goddard 

kiest.

Recht Boeken
op

Dirk Ruppel
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Mr. Peter Bracke
viel zomaar
eventjes twee keer  
in de prijzen bij de 
OVB-fotowedstrijd.  
Geniet even mee.

OVB

FOTOW
EDSTRIJD
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Strop en Toga  
ontmoet  
Strop en Toga.

| door Mr. Peter De Wilde en Mr. David Serrus

Interview met stroppendrager  
Mr. Dominique Morel
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Gent was leeg. In die tijd waren er in de 

week van 21 juli, de zogenaamde Gentse 

feesten, meer Gentse “congés payés” te 

vinden aan de Costa Brava dan in onze 

stad zelf.

In 1969 heeft Walter de Buck het gewaagd 

een bescheiden feest te organiseren aan 

de Sint Jacobs kerk. Ik was daar ook 

aanwezig, samen met maximaal een 100 

tal andere personen. We stonden op lege 

bakken bier.

Het jaar nadien ging ik terug en was er 

wat meer volk. Zo ging het jaar na jaar. 

Dankzij initiatiefnemer Walter de Buck, 

kregen de Gentse Feesten eindelijk nieuw 

leven. Begin jaren zeventig was er toch 

al wat meer ambiance in de week van de 

‘Gentse Feesten’, maar er was nog geen 

sprake van de gilde van de stroppendra-

gers. Die is pas ontstaan in 1973.

Tijdens die feestweek in juli 1973, kregen 

Julien Colle, de café-uitbater van het café 

de Tempelier in de Meersenierstraat in 

Gent en zijn ‘lochte kalanten’ een inge-

ving. Ze hadden het verhaal gehoord van 

de straf van keizer Karel en wilden dit – 

ludiek – herdenken. 

Enkel gekleed in een tabbaard en een 

strop rond de nek maar nog niet bloot-

voets, deden ze een zeer korte rondgang 

van het café naar de vrijdagsmarkt en 

terug. Dat is dus nog geen honderd meter. 

Het café De Tempelier bestaat trouwens 

volgens mij nog altijd op dezelfde plaats.

Ze vonden dat zo plezant, dat ze dit jaar-

lijks wilden herhalen. Het initiatief kreeg 

veel bijval en de groep groeide. Ieder jaar 

werden er meer en meer regels bepaald. 

Je zal zien op oude foto’s dat stroppen-

dragers toen soms nog een bril droegen 

of juwelen, maar dat is nu ten strengste 

verboden. 

We weten allemaal dat Gentenaars 

wereldwijd bekend staan als de strop-

pendragers. Weinigen weten echter dat 

onder ons ook een prominent lid van 

de Gilde van de stroppendragers aan-

wezig is: de immer goedlachse confra-

ter Dominique Morel de Westgaver.

Strop en toga: een advocaat is doorgaans 
de persoon die mensen behoedt van de 
strop, terwijl u deze zelf draagt. Hoe 
voelt dat?

Feitelijk heb ik nooit het minste verband 

gevoeld tussen het feit dat ik een strop-

pendrager ben en het beroep dat ik nog 

steeds na bijna 55 jaar uitoefen als advo-

caat.

Ik ben in 1943 geboren op de Coupure in 

Gent, daar waar toen veel eminente advo-

catenkantoren - nu wat minder - waren 

gevestigd.

Het feit dat ik daar geboren ben, wil wel 

zeggen dat ik een geboren en getogen 

Gentenaar ben.

Strop en toga: u bent lid van de gilde van 
de stroppendragers en was zelfs jaren-
lang (1988- 2000) hun voorzitter. Hoe is 
de gilde ontstaan?

Ik heb de revival van de Gentse feesten 

meegemaakt in 1969. Voordien was Gent 

tijdens de Gentse feesten doods, op een 

enkel buurtfeest in een of andere wijk 

na. Je kon vóór 1969 tijdens de Gentse 

feesten in uw bloot gat op de Kouter pas-

seren (wat ik nooit geriskeerd heb, stel u 

voor dat er een of andere confrater zijn 

nachtpost, fax en mail bestonden immers 

nog niet, aan het bussen was) zonder een 

levende ziel tegen te komen. Ik had mijn 

dure eed als advocaat immers reeds in 

december 1968 afgelegd.
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In ons midden bevindt zich een confrater die officieel 

de Strop en de Toga met fierheid mag dragen. 
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Nog later heeft men de toetreding beperkt 

tot personen die in Gent geboren zijn. 

Dit was een aanleiding tot conflict, want 

een paar van de oorspronkelijke leden 

waren zelf niet in Gent geboren. Deze zijn 

er dan verplicht moeten uitstappen. Dit 

heeft geleid tot een protestactie waarbij de 

”verdreven” leden  aan de Vleeshuisbrug, 

tussen Groentemarkt en de Kleine Vis-

markt, stonden met de rug gekeerd naar 

de rondgang. Pijnlijk om zien. 

Ik zat in het bestuur als juridisch adviseur 

en in 1988, tijdens een vergadering in 

afwezigheid van de gecontesteerde heer 

Julien Colle heeft men mij, zonder dat 

ik kandidaat was, gebombardeerd tot 

voorzitter. Ik heb dan wel alles uit de kast 

gehaald om alle  plooien glad te strijken.

In die tijd was ik ook lid en daarna zelfs 

bestuurslid van de stichting Keizer Karel.

Toen ik voorzitter werd van de Gilde van 

de stroppendragers is het idee ontsproten 

om de rondgang van de Gilde te laten 

plaatsvinden samen met een stoet van de 

stichting van Keizer Karel. De combinatie 

van beide was volgens mij veel aantrekke-

lijker voor toeschouwers. In de stoet van 

Keizer Karel zijn de leden van stichting 

allen gekleed in prachtige authentieke 

kostuums van die tijd. 

De stroppendragers dragen enkel een wit-

te tabbaard met daaronder enkel een ver-

plicht wit onderbroek (met liefst na een 

gebeurd accidentje een stevige elastiek). 

Op de Gentse feesten, zeker eind jaren 80, 

was er steeds veel meer volk aanwezig. 

De stroppendragers beperkten hun stoet 

tot een stille optocht. Sommige toeschou-

wers, zeker als men de achtergrond niet 

kent en in elk geval toeristen, vonden 

dit maar een rare bedoening. Door de 

optocht te combineren met de stoet 

van de stichting Keizer Karel, kregen we 

meer aandacht en was het geheel veel 

aanschouwelijker en kleurrijker voor de 

toeschouwers.

Er was aanvankelijk intern wel tegenstand 

om die twee groepen samen te laten lo-

pen, maar ik heb toch doorgezet. Het is 

niet enkel een meerwaarde, het is boven-

dien historisch correct.

Strop en toga:  De gilde van de stroppen-
dragers heeft dus altijd al een link met 
de Gentse feesten gehad.

Ja, van in het begin gaat de rondgang 

door op de vrijdag van de Gentse feesten. 

Voor de echte Gentenaars is er maar één 

vrijdag in de Gentse Feesten. De fees-

ten begonnen steevast op een zaterdag, 

duurden 10 dagen om na die 10 dagen te 

eindigen op maandag met de dag van de 

lege portemonnees. Dit altijd in de week 

van 21 juli.

Maar nu heeft het stadsbestuur het veran-

derd en beginnen de feesten op vrijdag-

avond en gaan nu 10 dagen door tot de 

zondag. De dag van de lege portemonnees 

met marktkramers op de maandag zijn 

we kwijt. 

De rondgang gaat altijd door tijdens de 

feesten, dus slechts éénmaal per jaar. 

De gilde werd groter en in 1977 werd 

een VZW opgericht en werden er re-

gels bepaald om te kunnen toetreden. 

Zo moeten de kandidaat leden worden 

voorgedragen door twee peters die zelf 

‘stappende leden’ zijn geworden. Dit zijn 

leden die de toelating hebben om in de 

rondgang mee te stappen.

Zelf was ik geen oprichter van de strop-

pendragers, maar ik was wel enorm 

gefascineerd door het gebeuren en wou 

absoluut zelf toetreden. Een van de leden 

was werkzaam bij de jeugdrechtbank, de 

heer Raymond Buysse. Hij heeft mij, als 

mijn peter, geïntroduceerd. Ik ben lid 

geworden in 1984.

Door het grote succes is men nog stren-

ger geworden en kan men nu pas peter 

worden wanneer men vijf jaar ‘stappend 

lid’ is.

Advocaten
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Strop en toga:  Wat is de historische 
oorsprong van de stroppendragers? 

Historisch gaan we terug tot het jaar 

1539. De Gentse burgers weigerden een 

oorlogsbede te betalen aan de in Gent 

geboren Keizer en er ontstond  een gewa-

pende rebellie tegen Maria van Hongarije, 

de jongere zus van Keizer Karel en haar 

Spaanse soldaten die hier waren geka-

zerneerd. Zij was toen landvoogdes der 

Nederlanden.

De keizer kon dit niet zomaar over zich 

heen laten gaan en vertrok met een leger-

eenheid van 5000 soldaten vanuit Spanje 

naar Gent. Hij arriveerde hier met zijn 

gevolg in februari 1540 en bleef enkele 

maanden rustig in het Prinsenhof, waar 

hij geboren was. De hevigste oproerkraai-

ers werden wel ter dood veroordeeld maar 

aan het bestuur van de stad werd de mo-

gelijkheid geboden zich te excuseren en 

vooralsnog de bede te betalen.

Maar de fiere Gentenaars bleven koppig 

steeds maar verwijzen naar hun privileges 

en dachten zeker niet aan excuses, wat 

in het verkeerde keelgat schoot van hun 

stadsgenoot, Keizer Karel.

In een Keizerlijk vonnis van 29 april 1540, 

veroordeelde hij de stad en nam hen alle 

privileges af. Gent was voortaan een ge-

wone provinciestad. Klokke Roeland werd 

verwijderd en de Sint-Baafsabdij werd 

ingenomen door het Spaans garnizoen.

Als ultieme vernedering moesten al de 

stadsambtenaren, notabelen, ambachts-

dekens en leden van de ambachtsgilden, 

blootvoets en enkel gekleed in een zwarte 

tabbaard te voet van het stadshuis naar 

de keizerlijke residentie in het prinsenhof 

stappen.

De stoet werd gevolgd door 50 veroor-

deelden, 50 creesers of krijsers. Dit waren 

de vijftig personen die het hardst geroe-

pen hadden (de die hards van die tijd) 

tegen de keizer vandaar de naam creesers. 

Deze 50 moesten blootvoets in een witte 

tabbaard (slaapkleed) lopen met een strop 

om de nek wat erop zou duiden dat ze tot 

de dood zijn veroordeeld, minstens een 

executie riskeerden.

In het prinsenhof werd hen bevolen om 

voor de keizer te knielen en om genade te 

smeken. 

Na deze vernedering verleende de keizer 

genade (Gent was tenslotte zijn geboor-

testad). Dit was dus historisch a.h.w.de 

eerste stoet van de stroppendragers en die 

vond plaats op 3 mei 1540.

Deze traditie zetten we elk jaar met de 

gilde van de stroppendragers verder. 

We zorgen er altijd voor dat er vijftig (dat 

getal mag historisch nooit overschreden 

worden) creesers zijn, m.n. de luidruch-

tigste onder de opstandige Gentenaars. 

Zij maken elk jaar de rondgang met niets 

anders dan een witte tabbaard en een 

strop rond de nek en moeten knielen voor 

keizer Karel. 

Sinds de twee stoeten verenigd zijn en de 

Keizer ook mee opstapt, spreekt Keizer 

Karel op het einde van de rondgang zijn 

straf uit. Dat laatste zou historisch niet 

helemaal correct zijn. Soit. 

Nadien gaat de keizer het gravensteen 

binnen, want de residentie prinsenhof 

bestaat niet meer, en wij werpen dan onze 

strop op de grond. Een paar stroppen 

worden zelfs symbolisch verbrand.



Strop en toga:  De strop is dus wel dege-
lijk een blamage. Waarom zijn de Gente-
naars trots op deze blamage?

De stoet van 1540 met de strop om de 

nek, was wel degelijk een vernederende 

straf. Anderzijds is het ook een symbool 

dat de Gentenaars zich als enigen in het 

immense rijk van Keizer Karel, waar de 

zon nooit onderging, hebben durven 

verzetten tegen de Keizer. 

Zelfs als die keizer met 5000 soldaten de 

stad bezette, dan nog bleven ze koppig op 

hun rechten staan. Voor de Gentenaars is 

die strop een symbool. “Ge hebt ons niet 

klein gekregen”.

Strop en toga:  Wat zijn de huidige doel-
stellingen? Doet de vereniging meer dan 
enkel het organiseren van de jaarlijkse 
rondgang?

Naast de rondgang heeft de gilde tot doel 

het verhaal levendig te houden. Doorheen 

het jaar organiseren we ook bijeenkom-

sten. 

Momenteel kan iedereen, ook vrouwen, 

lid worden. De vrouwen kunnen om his-

torische reden uiteraard nooit stappend 

lid worden. De voorwaarde om geboren te 

zijn in Gent, geldt wel nog altijd. Maar er 

is nog steeds een duidelijk verschil tussen 

de gewone leden en de stappende leden. 

Enkel de stappende leden hebben het 

recht in tabbaard gekleed en blootvoets in 

de jaarlijkse rondgang te stappen. 

De vijftig leden met de meeste anciën-

niteit mogen in het wit stappen met de 

strop rond de nek. De andere stappers, 

lopen dan met een zwarte tabbaard. Niet 

alle leden eisen hun plek ieder jaar op. 

Door af en toe een jaar over te slaan, geeft 

je zo de kans aan nieuwe leden om ook in 

de rondgang te stappen. 

Sinds ik geen voorzitter meer ben, heb ik 

zelf beslist om maar om de vijf jaar mijn 

plaats op te eisen. 

Vroeger was het anders. De volgorde werd 

niet bepaald door anciënniteit, maar door 

grootte. Nu wil het toeval dat ik ook toen 

als laatste  moest stappen. 

Ik wil nog een grappig verhaal kwijt.

Het is de regel dat de creesers star voor 

zich moeten uitkijken. We mogen totaal 

geen blijk van communicatie en zeker niet 

met de toeschouwers geven. Er mag geen 

enkele emotie getoond worden, noch enig 

geluid gemaakt. We mogen ook geen bril, 

uurwerken of juwelen dragen en worden 

geflankeerd door een dubbele rij Spaanse 

soldaten met hellebaarden. 

De stoet van Keizer Karel wordt wel 

opgeluisterd met enkele trompetten en 

trommelaars.

Op enkele rondgangen waren destijds nog 

ruiters op paarden aanwezig om de rond-

gang wat meer luister te geven. Het toeval 

wil dat tijdens een rondgang op mijn 

hoogte een van die paarden een indruk-

wekkende paardenstront liet vallen en ik 

kon niet anders dan er pardoes in te trap-

pen tot groot jolijt van de daar aanwezige 

toeschouwers. En toch gaf ik geen kik. 

Uiteindelijk was dat nog een aangenaam 

warm gevoel tussen mijn tenen.

Het is pas op het einde van de rondgang 

dat ik in het gravensteen mijn voeten heb 

kunnen wassen.
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Strop en toga:  Het culturele erfgoed zat 
u blijkbaar in de genen. Strop en Toga 
vernam dat u grootmeester bent van de 
confrérie van de roze olifant. 
Wat doet een strop en toga met een roze 
olifant? 

Ja, dat is correct. Eventjes wat uitleg: Om 

een erkende confrérie (broederschap) te 

worden moet men een peter confrérie 

hebben. Onze peter was de confrérie van 

de Hasseltse Jenever. Ondertussen is de 

confrérie van de roze olifant op zijn beurt 

peter van de confrérie van de Gaverse 

Tantes en de Nonkels van Valeir.

Maar hoe ik ben terechtgekomen bij de 

confrérie van de roze olifant is eenvou-

dig. Jean De Laet, de vroegere CEO van 

de brouwerij Huyghe in Melle, was een 

jeugdvriend van mij en aangezien ik on-

dertussen ook in Melle ben gaan wonen, 

was de toetreding onvermijdelijk. 

Ik ben lid geworden in 1995 en sinds 2000 

ben ik, willens nillens, tot grootmeester 

van de confrérie verkozen.

We promoten de Melse streekbieren, 

inzonderheid het Delirium Tremens en 

tijdens ons tweejaarlijks groot kapittel 

drink ik samen met de aanwezige promi-

nenten een Delirium waar een druppel 

van de Hasseltse Jenever ingegoten wordt 

en een Valeir koekje gedropt, en dit wordt 

dan ad fundum opgedronken. Lekker 

maar straf.

Jaarlijks organiseren we met de confrérie 

een reis naar het buitenland waar een 

delirium café is gesticht bvb Frankrijk, 

Nederland en zelfs Denemarken.

Strop en toga:  mogen we eventueel mee? 

Liefst niet want als advocaat (hopelijk 

voor mij na bijna 55 jaar niet te lang 

meer) heb ik nog altijd de verplichting 

van kiesheid.
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S&T: Je bent aan de Gentse balie geko-
men in september 1975 en weggelaten 
van het tableau op eigen verzoek op 31 
maart 1994.net geen 20 jaar advocatuur 
dus. Hebben die jaren als advocaat bij 
jou nog sporen nagelaten?
GV: Zeer zeker. De advocatuur is traditi-

oneel altijd een visvijver voor de politiek 

geweest en daar ben ik nog steeds een 

exponent van. Daar leer je pleiten in de 

volle zin van het woord: je publiek over-

tuigen met rationele en emotionele argu-

menten, met regels, retoriek en logica ook 

als ze je mening niet delen. Het parlement 

heeft veel van een rechtbank. Ik ben vóór 

alles een ‘advocate’, zoals ze in het Engels 

zeggen, iemand die in zijn zaak gelooft 

en daar anderen van wil overtuigen. Hoe? 

Dat heb ik als advocaat meegekregen. 

Bovendien is de kennis van het recht toch 

een belangrijke troef voor de goede uit-

oefening van een mandaat als lid van de 

wetgevende macht.

 

S&T: Is er een zaak die je bijzonder is bij-
gebleven in positieve zin, en omgekeerd, 
is er een zaak die bij jou een slechte nas-
maak heeft nagelaten.
GV: Net om de reden dat ik moest ge-

loven in de zaak die ik bepleitte, had ik 

het vaak lastiger met zaken waarin ik zelf 

niet overtuigd was. Ik herinner me een 

zaak van iemand die onmiskenbaar en 

ontoelaatbaar fysiek geweld gebruikt had, 

en waarbij je dan moet pleiten dat hij het 

allemaal zo niet bedoeld had. Nee, mijn 

hart lag daar dan niet. 

In positieve zin denk ik aan de zaak die 

ik in beroep gewonnen heb, voor iemand 

die uit het katholieke onderwijs ontslagen 

was omdat ze gescheiden was - dat was 

nog voor het arrest van het Hof Van Cas-

satie daarover, dus allesbehalve evident. 

Dan heb je het gevoel dat het recht echt 

het verschil kan maken. Als advocaat ben 

je dan toch tevreden bijgedragen te heb-

ben tot iets positiefs voor anderen.

 

| door Mr. Dirk Van de GehuchteGuy Verhofstadt

Bovendien verwijst de naam van het restaurant naar een vergeten monument op 

enkele honderd meter daar vandaan: de oudste schepenrechtbank van Vlaanderen, 

die wat vergeten tussen twee oude bomen langs de weg staat.

Interview

Guy Verhofstadt en Dirk Van de Gehuchte hadden voor dit interview afspraak in restaurant De Vierschaar

 in het liefelijk dorpje Moregem. Geen toeval: dit stukje Vlaamse Ardennen wordt wel eens 

het Toscane van Vlaanderen  genoemd.
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S&T: Je hebt nog een aantal passies bui-
ten de politiek. Eén ervan zijn klassieke 
sportwagens. Je gaat er zelfs mee racen. 
Wat trekt je daar zo in aan?
GV: Schoonheid. De tijdloze schoonheid 

van de auto’s van de jaren ‘50 en ‘60. Van-

daag lijken alle auto’s op elkaar, elektrisch 

of niet, maar toen was auto’s maken nog 

een kunstvorm. Hoe dichter je kijkt, hoe 

knapper ze worden. En dat is wel de test 

voor echte schoonheid.

 

S&T: Italië heeft je hart gestolen. Over-
weeg je daar ooit te gaan wonen? Tussen 
je wijngaard en je olijfbomen? Of is de 
roep van Gent nog te sterk?
GV: Ik zou nooit kunnen kiezen, en 

vertrekken zeker niet. De roep van Gent 

is me te sterk. Maar in een eengemaakt 

Europa moét je ook niet kiezen! Tenslotte 

zegt een oude volkswijsheid “kiezen is 

verliezen”. Ik geniet intens zowel van de 

natuur en de rust die ik in Italië vind, 

als van de “ambiance” in Gent. En wat is 

voor een “foodie” leuker dan het beste te 

combineren uit twee regio’s met prachtige 

culinaire tradities.

 

S&T: Heb je nog een advies voor de jonge 
advocaten vandaag?
GV: Behoud vooral je brede kijk op de 

wereld, een wereld die gebukt gaat onder 

specialismen. Advocatuur is een mensen-

zaak. Die beheers je pas als niets menselijk 

je vreemd is.

S&T: Aan wie heb je de beste / slechtste 
herinneringen?
GV: Qua monumenten staan vooral de 

twee ontmoetingen met Nelson Mandela 

mij bij. Een zeldzaam voorbeeld van een 

man die zijn mythische reputatie ook 

waarmaakte, in de manier waarop hij over 

zijn land sprak en hoe hij dat zou her-

enigen. Mijn ontzag voor hem is er enkel 

door gegroeid. 

Slechtste - hoe kan het ook anders, met 

wat de uiteindelijke gevolgen zijn in 

Oekraïne - is uiteraard Poetin, die ik 

verschillende keren ontmoet heb. Eerst als 

hoop van een meer democratisch Rus-

land, maar ik herinner me vooral levendig 

onze laatste ontmoeting, toen ik hem 

vroeg naar de moord op journaliste Anna 

Politkovskaya en hij het gesprek meteen 

beëindigde. Het was alsof de temperatuur 

direct een paar graden zakte. Gedaan. En 

we wisten ineens dat Rusland van het pad 

naar een vorm van democratisering en 

openheid af gestapt was, in de richting 

van een autocratie. Ik ben daar sindsdien 

ook niet meer welkom.

 

S&T: Als er onderhandeld wordt in de 
politiek, gebruiken jullie dan ook onder-
handelingstechnieken, zoals standpun-
ten ombuigen naar belangen, het zoeken 
naar een win-win, …?
GV: Zeker. Zowel persoonlijk als inhou-

delijk moet je de techniek waarderen. 

Humor, eten, gedeelde interesses of 

voorgeschiedenis... het is belangrijk daar-

in te investeren. Want zo leer je elkaars 

uitgangspunten en red lines kennen, leer 

je lezen wat mensen zeggen en wat de 

onderliggende bedoeling is. Dan pas kan 

je win-wins zoeken in omstandigheden, 

niet zoals in Belgische coalitieregeringen, 

waarin ogenschijnlijk vaak botsingen de 

enige mogelijkheid zijn. Het is een goede 

zaak dat meer aandacht besteed wordt 

aan geschillenoplossing, zoals bij berede-

neerde onderhandelingen en mediatie.

 

S&T:  Je vader was magistraat, je zus was 
magistraat, je broer en jijzelf hebben 
eveneens allebei rechten gestudeerd, 
maar bij je kinderen geen advocaten. 
Spijt je dat? Heb je hen beroepsadvies 
gegeven?
GV: Mijn dochter Charlotte is jurist met 

een master in mensenrechten, waardoor 

ze ook een tijd bij Child Focus gewerkt 

heeft. Niet dat ik ze daarin gestuurd heb. 

Ons advies was het enige nuttige advies 

wat ouders kunnen geven: doe waar je 

écht zin in hebt, en ga er dan helemaal 

voor.

 

S&T: Je hebt in de nationale en interna-
tionale politiek op het hoogste niveau 
gefunctioneerd. Je behoorde tot het 
kransje van de invloedrijkste politici en 
hebt zowat alle wereldleiders ontmoet. 
Hoe verlopen de contacten in die krin-
gen? 
GV: Heel verschillend, afhankelijk van de 

cultuur en omstandigheden natuurlijk 

maar ook van persoonlijkheden. Presi-

dent Bush was bijvoorbeeld iemand met 

wie ik politiek zéér ver uiteen lag, maar 

met wie het op menselijk vlak zeer aange-

naam was. Die geloofde ook dat persoon-

lijk contact het verschil kan maken en 

investeerde erin. Uiteraard wordt op dat 

niveau alles tot in de puntjes voorbereid. 

Je krijgt soms hele boeken te lezen over 

wat je wel en niet mag zeggen, maar met 

zo’n mensen overstijg je dan - soms toch 

- het protocollaire of puur diplomatieke. 

Dan kan zo’n klik wel belangrijk zijn. Ook 

met sommige Europese leiders had ik 

vaak goede contacten. Het helpt dan wel 

als je gemeenschappelijke interesses hebt, 

bijvoorbeeld op het culinaire vlak (lacht)

 

S&T: Ontstaan daar echte vriendschap-
pen?
GV: Politiek soms wel. Wijlen Roger 

Lallemand bijvoorbeeld, de socialistische 

senator die de vader was van de ethische 

revolutie in ons land - abortus, echtschei-

ding, later homorechten - dat werd echt 

een vriend, ook al waren we lid van een 

andere partij. 

 

Interview

Guy Verhofstadt en Dirk Van de Gehuchte hadden voor dit interview afspraak in restaurant De Vierschaar

 in het liefelijk dorpje Moregem. Geen toeval: dit stukje Vlaamse Ardennen wordt wel eens 

het Toscane van Vlaanderen  genoemd.
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Amper bekomen van de culinaire hoog-

mis op het openingsbanket was het op 7 

november aan onze eigen Gentse keuken-

prinsen en -prinsessen om de handen uit 

te mouwen te steken op een Vietnamese 

kookworkshop. In samenwerking met 

Eethaven (Dok Noord) werden de aanwe-

zigen ondergedompeld in de Vietnamese 

cultuur, waarbij zij deskundig werden 

begeleid bij het (leren) koken van 2 Viet-

namese voorgerechten, 3 hoofdgerechten 

en een dessert. Dit alles ging evident ver-

gezeld van de nodige portie amusement, 

gelach en vertier. Een evenement dat 

ongetwijfeld ook de partners thuis gere-

geld ten goede komt!

Op 17 november stond vervolgens een 

nieuwe studieavond ingepland. De 

Vlaamse Conferentie was verheugd 

om Mr. Johan Verbist, advocaat bij en 

oud-stafhouder van het Hof van Cassatie, 

te mogen verwelkomen voor een intel-

lectuele onderdompeling in de wondere 

wereld van cassatie in burgerlijke zaken. 

Een specifieke materie, maar desalniet-

temin zeer interessant voor onze dagda-

gelijkse praktijk. Na een theoretische 

uiteenzetting over enkele zaken die nuttig 

zijn voor ons allen en een bespreking van 

enkele markante en actuele arresten van 

het voorbije jaar werd de avond afgesloten 

met een broodjesreceptie met drankjes. 

Aangezien het nieuwe verbintenissenrecht 

in werking is getreden op 01.01.2023, 

organiseerde de Vlaamse Conferentie op 

5 december nog een studieavond over dit 

onderwerp met als spreker Mr. Ignace 

Claeys, zodat de Gentse advocaat alleszins 

goed voorbereid 2023 kon aanvatten. 

Als Professor verbintenissenrecht aan 

de UGent was Mr. Claeys uiteraard de 

persoon bij uitstek om de aanwezigen 

te onderrichten over alle nieuwigheden. 

Dat het onderwerp actueel en interessant 

was en de spreker gereputeerd, bleek uit 

het feit dat de studieavond volledig volzet 

was: maar liefst 125 personen woonden 

de uiteenzetting bij. De reacties nadien 

waren lovend en er werd navolgend naar-

stig nagepraat op de receptie met hapjes 

en drankjes. 

Hoewel het evenement op zich wordt 

georganiseerd door een team bestaande 

uit magistraten, het openbaar ministerie 

en advocaten en dus niet specifiek door 

de Vlaamse Conferentie, verdient Justice 

for Life toch een eervolle vermelding. Op 

16 december werd het Gerechtsgebouw 

opnieuw – en voor het eerst sinds de uit-

braak van de COVID-19 pandemie – vak-

kundig omgetoverd tot een feestlocatie 

waar honderden aanwezigen zich konden 

laten gaan op de muziek van o.a. Thomas 

De Soete. Het evenement maakte deel uit 

van de Warmste Week en de opbrengst 

ging dus integraal naar goede doelen. Bij 

deze nog een laatste dankbetuiging aan 

het organiserend comité en de vele hel-

pende handen ter plaatse!

De Vlaamse
Conferentie

| door Mr. Maarten Devreese

Na wederom een succesvolle editie van het traditionele openingsweekend waarbij de Gentse balie 

naar goede gewoonte indruk maakte op alle aanwezigen van binnen- en buitenland, 

vatte de Vlaamse Conferentie met veel goede moed en goesting de rest van haar programma aan.

| door Mr. Maarten Devreese



shortski van balie Gent is ondertussen 

een begrip geworden dat niet alleen ga-

rant staat voor het sportieve luik, maar 

evenzeer voor de leuke sfeer en de vriend-

schapsbanden die daarop gesmeed wor-

den. De Vlaamse Conferentie dankt hier-

bij graag nog eens haar oud-voorzitter 

Mr. Stijn Vandamme, die nog steeds met 

evenveel plezier en energie de organisatie 

van de jaarlijkse shortski op zich neemt. 

Bedankt Stijn!

Na de eindejaarsfeesten en de uitlopers 

daarvan was het op 18 januari opnieuw 

tijd voor ernst. De Vlaamse Conferentie 

was vereerd om Professor en confrater 

Piet Taelman te mogen verwelkomen 

voor een nieuwe studieavond, ditmaal 

over actuele topics binnen het burgerlijk 

procesrecht. Na een bijzonder boeiende 

uiteenzetting over o.a. de evoluties sinds 

Potpourri en de ontwikkelingen hierom-

trent in de rechtspraak en dit wederom 

voor een volle zaal van 120 personen, 

werd de avond goedgemutst afgesloten 

met de ondertussen klassieke broodjesre-

ceptie op verdieping -1.   

Tot slot was het op 25 januari tijd voor 

de jaarlijkse baliequiz. 28 teams namen 

het in de refter van het Gerechtsgebouw 

op tegen elkaar in een bitse strijd om de 

prijzen en de baliebeker, die ook dit jaar 

een jaar lang naar het winnende team zou 

gaan. Terwijl de bar én de jury overuren 

draaiden, gidsten presentatoren Vincent 

Dekimpe en Maarten Devreese de teams 

doorheen 10 vragenrondes en diverse 

tafelrondes. Uiteindelijk was het team “De 

Nieuwe Molens” die de overwinning in 

de wacht sleepte. Een dikke proficiat aan 

teamleden Bob Cammaert, Jan Cammae-

rt, Daniël Kluyskens en Isabelle Sierjacobs 

voor deze sterke prestatie!

De Vlaamse Conferentie is 2023 alvast 

goed ingezet. Er staat nog veel leuks op 

het programma (neem zeker eens een 

kijkje op onze website) en wij hopen u 

talrijk te mogen verwelkomen op onze 

volgende activiteiten!

Nadien werd stilaan afgeteld naar de 

jaarwissel. Ook de Vlaamse Conferentie 

nam een korte pauze om de batterijen 

opnieuw op te laden voor de 2de helft van 

het huidige gerechtelijke jaar. 

Op vrijdag 13 januari werd 2023 afgetrapt 

met de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in 

het Gerechtsgebouw, een traditie die ook 

volledig hernomen werd na een korte 

coronapauze. Een 100-tal advocaten en 

magistraten tekenden present om samen 

te klinken op het nieuwe jaar. 

Van 13 tot 18 januari, iets vroeger op het 

jaar dan gewoonlijk, stond dan weer de 

jaarlijkse shortski gepland. 20 sportieve-

lingen zetten met een luxueuze slaapbus 

ongeduldig koers naar het Italiaanse 

Kronplatz voor 4 dagen actie, sneeuwpret 

en zoveel meer. Na het sporten en een 

korte – voor sommigen langere – passage 

op de plaatselijke après-ski kon er nog 

even gerecupereerd worden in het om-

vangrijke wellness-gedeelte van het hotel. 

De avonden werden afgesloten met een 

lekker diner en degustiefje. De jaarlijkse 

De Vlaamse
Conferentie
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Het grote “ waarom” ik (lang geleden) begon, 

ik wou dat ik het u zeggen kon    

jonge moed had ik niet in overvloed 

Die zakte vaak ter hoogte van mijn voet 

slechts één schoen werd er mee gevuld

De wereld verandert vanzelf met wat geduld 

dus nobel plan

niets daarvan

maar na enkele keren begon ik te leren

mijn woorden te doseren

En veelal  juist door te zwijgen

begon ik - zo nu en dan -gelijk te krijgen

Zo nu en dan het verschil te maken voor enkele mensen

meer kon ik niet wensen

Of ik de mens nog achter de feiten zie? 

Door de feiten van alle kanten te belichten 

En alle aspecten te verkennen

leer je de mensen te goed kennen

om nog te geloven dat je goed van kwaad kan scheiden 

in elke mens huizen ze beiden

en dat, beste Myriem, is geen onverschilligheid

maar mijn blik op de realiteit

Overigens wil ik nog iets kwijt over onze rechtsstaat:

Durft iemand zeggen aan een magistraat

Dat bijvoorbeeld een themazitting,

Ingegeven om “een signaal te geven”

haaks staat op de principes van een rechtsstaat,

nu het signaal en het straffen al vaststaat

voor het eerste woord van verdediging

gesproken werd.

En 1 crisis (pandemie) volstaat om te zien dat onze rechtsstaat, 

noch valt noch staat

maar bengelt aan een zijden draad…

Ik las het mooie gedicht van Mr. Myriem El-kaddouri met als titel:

“ Herinnert u zich nog uw waarom?”

Hierop antwoord ik graag:

| door Mr. Saskia Goethals
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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


