Onder Ondernemers
“Onder Ondernemers”
Deze nieuwsbrief van OKEE, maandelijks in uw mailbox én op de OKEE-website, kadert
in de volgende filosofie: beter een goede buur, dan een verre vriend. Op deze manier laten
we ondernemend Eeklo telkens kennismaken met collega-ondernemers uit de buurt.
Deze keer gaan we langs bij Meester Tom Van De Voorde, van het Advocatenkantoor Van
De Voorde- Ghijssels.
gehad dat hij dit nog allemaal had
kunnen meemaken. Tot op vandaag
zijn Philip en ik dus de twee vennoten
van het kantoor.’

Tom, een advocatenkantoor runnen,
wat houdt dat precies in?
‘Wij zijn een advocatenkantoor, dat wil
zeggen dat wij de belangen van mensen
en bedrijven behartigen op juridisch
vlak. We doen ook aan juridische
dienstverlening, wat betekent dat wij
juridisch advies geven.’
Hoe is jullie bedrijf tot stand
gekomen?
‘In 2004 zijn wij met 3 vennoten samen
in zee gegaan. Dat was ikzelf, Filip
Gijssels en Thomas Van De Velde. Wij
kenden elkaar van op de universiteit
en opereerden elk al zelfstandig,
maar gezien we dat in dezelfde regio
deden, leek het ons een goed idee om
onze krachten te bundelen. Thomas is
enkele maanden na de oprichting heel
plots overleden. Voor ons was dat een
zwaar verlies, we hadden heel graag

Zijn jullie gespecialiseerd in een
bepaald recht?
‘Wij zijn een algemeen kantoor, dus
iedereen kan hier terecht. Ikzelf
werk vooral rond aannemingszaken
(bouwproblemen e.d.). Ik begeleid ook
veel vennootschappen bij contracten,
wanbetalers, etc. Daarnaast doe
ik nog veel echtscheidingszaken,
verkeersrecht, e.d. . Mijn collega is
o.m. heel sterk in administratief recht,
meer bijzonder vergunningsproblematiek en overheidsopdrachten. Deze
specialiteit kan hij ook goed gebruiken
in de uitoefening van zijn ambt als
burgemeester van Kaprijke. Uiteraard
zijn we sterk in heel veel zaken.
Maar wij werken zonodig ook samen
met collega’s die in specifieke zaken
gespecialiseerd zijn teneinde de klant
zo goed als mogelijk van dienst te zijn’
Hoe ziet een typische dag eruit voor
een advocaat?
‘De dag begint altijd met de
briefwisseling die is toegekomen.
Die wordt eerst doorgenomen,
want daar zitten o.a. ook vonnissen
tussen, dan moeten we ook kijken
welke briefwisseling wij zelf moeten
uitsturen. Dat is allemaal voor 8u30,
want op dat uur vertrekken we meestal

naar de rechtbank ( Gent, Brugge,…).
Om 9u gaan alle rechtbanken open,
dus in de voormiddag is dat meestal
“rechtbankwerk”: pleiten vooral. Na
de middag zijn er veel vergaderingen
of bijeenkomsten bij notarissen of
experts in het kader van bijvoorbeeld
bouwzaken. ‘s Avonds ontvangen wij
veel mensen, en tussendoor moeten
wij ook nog argumenten voorbereiden
en conclusies schrijven. Onze dag zit
dus snel goed vol.’
Moet je voor deze job uit het ‘juiste
hout gesneden zijn’?
‘Ik denk het wel. Ikzelf pleit heel graag.
Ik ga graag naar de rechtbank om daar
mijn ‘gelijk’ te gaan halen. Er zijn
advocaten die niet pleiten, die werken
dan voor een patron die gaat pleiten.
Dat zou niks voor mij zijn.’
Het lijkt mij wel niet altijd evident,
want de tegenpartij gaat met
hetzelfde idee naar de rechtbank?
‘Ja, inderdaad, maar je moet altijd met
de nodige overtuiging pleiten. Je moet
tonen dat je zelf gelooft in je dossier.
Ook al zitten daar soms elementen
tussen waarop de tegenpartij je tracht
te pakken. Maar dat is ervaring, dat
leer je al doende. In burgerlijke zaken
ken je alle elementen uit de dossiers
van je tegenpartij, in strafzaken ligt
dat anders natuurlijk. Je moet je vooral
heel goed voorbereiden en alle details
kennen.’

Is het etisch gezien soms moeilijk
voor jou? Zaken waar je bijvoorbeeld
zelf niet achter kan staan?
‘Ja soms wel, maar je moet daar
afstand van kunnen nemen. Eenmaal
je een zaak aanneemt moet je daar
vurig achter staan, anders mag je ze
niet aannemen.’
‘Als advocaat ben je ook altijd met
mensen bezig. Dat is soms hard.
Dossiers, hoe klein die soms ook zijn,
of hoe onbelangrijk die soms mogen
klinken. Voor je client is dat wel
belangrijk. Een snelheidsovertreding
waarbij iemand voor de rechtbank
moet verschijnen, dat is routine
voor ons, maar onze cliënt ligt
daar wel wakker van. Bij zaken
rond schadevergoedingen waar de
bedragen soms hoog oplopen, is het
heel belangrijk om daar ten volle voor
te gaan. Het is soms niet gemakkelijk
als je een vonnis binnenkrijgt en
het resultaat is niet zo gunstig als je
verwachtte. Dat moet je dan gaan
overbrengen naar je klant, en dan
vloeken wij soms eens. Maar er wordt
ook vaak gejuicht natuurlijk.’
Merk je trends op in het soort
rechtzaken vandaag?
‘Mensen gaan vandaag vaker uit

elkaar. De wet laat het ook toe
om sneller uit elkaar te kunnen
gaan. Er komen niet echt nieuwe
soorten rechtszaken, maar de wet
verandert wel. De echtscheidingswet
bijvoorbeeld, is sinds ik werk al zeker
drie keer aangepast. Het wordt steeds
“gemakkelijker” om te scheiden.
Maar de discussies blijven wel altijd.
Het gaat vaak om de kinderen of
om het vermogen dat je samen hebt
opgebouwd, en dat zijn delicate zaken.’
‘Mensen worden ook mondiger, maar
dat is een goede zaak. Het internet kan
voor veel zaken geconsulteerd worden
en dat kan veel mensen helpen. Maar
aan de andere kant zorgt dat er ook
soms voor dat mensen, bijvoorbeeld
naar aannemers toe, over elk klein
puntje dat ze zien een probleem
maken, en dat kan soms uit de hand
lopen.’
Heb jij nog goede raad voor ons?
Wanneer neem je best een advocaat
onder de arm?
‘Ik merk vooral dat mensen soms te
laat een advocaat contacteren. Als
bedrijven contracten afsluiten of
opzeggen, dan komen ze pas naar
een advocaat als er zich problemen

voordoen. Maar dan is het kwaad vaak
al geschied. Je kan best eens langsgaan
voor je een contract afsluit. Dan kan de
inhoud bekeken en besproken worden
alvorens je de handtekening plaatst.
Daardoor kunnen veel problemen
vermeden worden.’
‘Dat geldt voor alle contracten.
Mensen trouwen altijd uit grote liefde,
en dat is heel mooi, maar vaak staan
ze niet stil bij welke verplichtingen en
verbintenissen dat met zich mee brengt.
Het is niet heel romantisch, maar je
kan zo’n zaken vaak voorkomen door
een huwelijkscontract af te sluiten.
Ook met schenkingen die je krijgt,
dat zijn zaken die je best op voorhand
bespreekt. Het kan je veel miserie,
kosten en leed besparen.’
‘Ik merk wel dat de drempel naar een
advocaat al minder groot is geworden
dan een tijd geleden. Dat is wel een
heel goede zaak.’

Wie meer info wenst,kan het kantoor
bereiken op 09/377.77.82

