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Speech Stafhouder
ter gelegenheid van de Plechtige Openingszitting
gerechtelijk jaar 2019-2020
vrijdag 6 september 2019 15h00

Dank u Halil Furkan Bektas. Pianist en confrater aan onze balie. Net zoals verleden jaar gaf u ons een
prachtig rustmoment.
Hooggeachte Vergadering,
Het is een eer, hier te mogen staan, in deze prachtige wandelzaal, opnieuw tot bovenaan de trap gevuld.
Het is voor mij de laatste keer.
Ik wens vooraf enkele mensen te huldigen.
Noblesse oblige. Het nummer 1 spreekt men als eerste aan. Op hem heeft de tijd geen vat. De gentleman
van onze balie, de klasse in levende lijve. Uw applaus voor meester Lionel TRICOT. Blijf komen.
Ik feliciteer verder iedereen die zich uit de naad heeft gewerkt, de voorzitters, ondervoorzitter Katrien
PACQUÉ en de vele bestuursleden.
Maar, als u allen op de juiste stoel zit, op de juiste rij, is dat vooral te danken aan één persoon, die elk jaar
zweert dat ze het nooit meer zal doen, onze confrater en oud-voorzitter, mr Muriel DAL. Geef haar een
hartelijk applaus.
Er is nog iemand. Hij zit uitzonderlijk op de eerste rij. Ik heb geen lintje voor hem, want die heeft hij al in
overvloed. Hij is vandaag jarig.
Hij was 35 jaar geleden Voorzitter van de 100-jarige Conferentie, maar is vooral de man van drie dikke
boeken over de Deontologie.
Wij zijn fier zijn op onze huis-deontoloog. Uw applaus voor stafhouder Jo STEVENS.
Ik breng hulde aan de hoge magistratuur hier aanwezig. De positieve samenwerking tussen het
batonnaat en de eerste voorzitters, de procureur - generaal, de korpschefs en de procureur des Konings,
is een zegen.
Hier in het Vlinderpaleis dank ik voorzitter Willocx voor zijn ongebreidelde energie en voor de vele
realisaties van zijn team : het multidisciplinair onthaal, de eengemaakte griffie, de verzoeningen en
bemiddeling en nu volgt zijn droom om de ganse procedure te vereenvoudigen en te digitaliseren.
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Deze dynamiek op de werkvloer staat in schril contrast met het federaal niveau. Meer dan 100 dagen na
de verkiezingen is daar nog steeds, bitter weinig te zien.
Balie, magistratuur en parket moeten samen de handen in elkaar slaan om justitie hoger op de agenda
van de volgende regering te krijgen.
Monsieur le Président de l’OBFG, chers administrateurs, mes chères bâtonniers de Bruxelles et Wallonie,
nous sommes ensembles dans cette lutte pour la protection de la justice.

* * *

Mijnheer de openingsredenaar, u hebt het bij de start van uw rede al vermeld.
Het behoorde tot de traditie van de oude afgeschafte Antwerpse balie dat de stafhouder de
openingsredenaar van repliek dient en dat mag scherp zijn.
Afgelopen jaar was er geen openingsrede. U bent dus de eerste echte fusie-openingsredenaar.
Het was groots. U bent met verve geslaagd. De zaal was stil en luisterde. Dank voor uw werk en uw
inspanningen.
Samen met de vice-stafhouder, evenmin van Antwerpen stad, toont u, dat onze fusie een echte fusie is
en dat het licht niet alleen, hier in Antwerpen schijnt.
Een woord aan meester Anneleen CLAES, uw echtgenote : u hebt uw man even afgestaan voor de goede
zaak. U krijgt hem nu terug. Moe maar tevreden.
Tot zover de vriendelijke woorden.

* * *

Mijnheer de openingsredenaar, u hebt mij niet veel tijd gegeven. U zond meerdere versies, ook een PDF,
en belde mij gisteren nog om mij een kleine aanpassing te dicteren. Wat een Stafhouder lijden kan.
Gelukkig heb ik thuis en verderop in de straat doorwinterde adviseurs.
Ik weet ook niet meer precies op welke versie van uw tekst ik nu repliceer. Ik heb op goed geluk één versie
uitgekozen, en daar schiet ik op.
* * *
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U start met een verbetering van uw titel. U hebt uw titel nochtans zelf gekozen.
Maar uw voortschrijdend inzicht is juist. Uw onderwerp is iets wat vooral het strafrecht aangaat.
Zij die andere rechtstakken beoefenen, worden door de media de facto niet bevraagd. Zij doen zijn werk
ver van de camera. U hebt het zelf over de grote meerderheid van de advocaten.
Voor hen geldt Willem Elsschot : “Zwijgen kan niet verbeterd worden”.

* * *

Laat vandaag één zaak duidelijk zijn. Ik sta achter de strafpleiters. Zij zijn de noodzakelijke verdedigers
van het individu in de rechtstaat. O wee, wie hen kakkerlakken noemt.

* * *

Uiteraard heeft de advocaat in strafzaken een rol te vervullen in de media.
Stafhouder Patrick HENRY schreef reeds : “Il y a longtemps que les procès se sont évadés des tribunaux”.
Trial by media, u haalt het terecht aan.

* * *

Ik vat uw rede samen.
Uw eerste stelling is dat het OVB reglement niet deugt. Verder stelt u dat er voortdurend inbreuken tegen
begaan worden en dat de stafhouders niet optreden. Steeds dezelfde usual suspects komen in de media
en daar wilt u vanaf. U wilt meer en andere strafpleiters, en die wil u opleiden. U wil meer kwaliteit en
een handleiding.

* * *
Ik begin.

3

Balie Provincie Antwerpen 2019-2020

Het OVB reglement is volgens u geen grote hulp. U houdt voor dat u van het reglement moet zwijgen,
tenzij het echt niet anders kan.
Dat is niet juist.
U mag erg veel, en wat u niet mag, is de evidentie zelve.
Het OVB reglement reikt een duidelijk kader aan en spoort samen met het OBFG reglement, waar u
helaas niets over gezegd hebt.
Ik verwijs u naar de Code de Déontologie van de OBFG, chapitre 2, « Relations avec les médias ». Dat wijkt
niet fundamenteel af van ons OVB Reglement.
Ik overloop eerst een reeks regels uit het reglement waar u het eigenlijk mee eens bent en bespreek er
dan enkele die u aanvalt.
U handelt in het belang van uw cliënt, niet voor uw eigen publiciteit.
U pleit zelf in uw rede voor een korte quote, waardevol en sereen. We agree.
Als een strafpleiter over zijn cliënt zegt dat hij de intelligentie heeft van een lege asbak, gaat hij in de
fout.
Even erg was de advocaat die voor de micro met de slachtoffers sympathiseerde en vergat dat hij voor
de dader kwam.
Daarom moet u vooraf de toestemming hebben van uw cliënt, en dat is een informed consent. Uw
mandaat ad litem dekt uw mediaoptreden niet. Dat wordt vaak vergeten. Het OBFG reglement schrijft
voor dat de stafhouder het bewijs van dit mandaat kan vragen.
U respecteert uw beroepsgeheim. U kan dat alleen vrijgeven, proportioneel, ingedekt door uw cliënt,
wanneer de verdediging van uw cliënt een repliek vereist.
En u eerbiedigt de waardigheid, kiesheid en rechtschapenheid. Ook hier faalt de fameuze
asbakuitspraak. U haalt het zelf aan.
Omdat u mee instaat voor de bescherming van de rechtsstaat, handelt u met respect voor magistratuur
en parket. U moet meewerken aan het vertrouwen in justitie. Daarom moet u steeds correcte informatie
verschaffen en die op serene wijze toelichten.
Dat is een herhaling van uw advocateneed, die u hebt afgelegd. U zal geen zaak verdedigen die u niet
weet rechtvaardig te zijn.
Ik verwijs naar de Code of Conduct van de CCBE :“The lawyer as a trusted intermediary (…).”
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U moet wikken en wegen, ik citeer uzelf.
Tot zover de krijtlijnen van wat u mag en niet mag, wat u de facto in uw rede ook verdedigt en wat uit het
OVB reglement komt.
Het zijn onze evidenties. “La déontologie ça se sent”, zei wijlen stafhouder WAGEMANS, balie Brussel
Frans.

* * *

U valt dan enkele bepalingen aan in het reglement, waarvan ik er twee vermeld :
De regeling dat u alleen spreekt als de wapengelijkheid een reactie in de media noodzakelijk maakt, en
het overleg met de stafhouder.
U wil blijkbaar al voor uw cliënt spreken wanneer nog niemand een persmededeling heeft gedaan. Dat is
inderdaad niet toegelaten.
Als er geen haan naar kraait, is het niet nodig om uit te roepen dat uw cliënt onschuldig is. En andersom,
uit het niets verklaren dat hij schuldig is, wilt niemand.
Alleen spreken als reactie, is het gevolg van uw beroepsgeheim en het principe dat de advocaat het
proces in de rechtbank voert en niet de PR-spindoctor is van zijn cliënt.
Ik citeer bestuurder en blogger Hugo LAMON : “De advocaten moeten leren zwijgen in de media, om met
des te meer beroepsernst te spreken in de zittingzaal.”

* * *

U bent geen voorstander van het voorafgaand advies van de stafhouder.
U moet lezen wat er staat. U raadpleegt uw stafhouder, zo mogelijk.
De Tuchtraad Brussel preciseerde deze verplichting als “een bijdrage tot de invulling van de na te leven
deontologische zorgvuldigheidsplicht en plicht tot kiesheid als justitieel acteur”.
U vindt dat praktisch onwerkbaar en geen hulpmiddel in moderne mediatijden.
Dat betwijfel ik. Mijn GSM werkt en wordt gebruikt. Ook door u, weet u nog.
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Mijn patroon, wijlen Paul SPEYER, was één van de eersten die aan zijn stafhouder toelating vroeg om
voor de micro te mogen komen. Wie die toelating gaf, was meester Fred ERDMAN.
Ik had een analyse verwacht van de tuchtrechtspraak.
De bestaande tuchtrechtspraak bevestigt dat de advocaat in de media, conform aan het reglement, heel
wat vrijheid heeft, maar past het reglement toe.
Een advocaat werd te Brussel veroordeeld voor een agressieve toon in de media tegenover zijn
stafhouder ; een ander werd vrijgesproken omdat de verdediging van zijn cliënt in de media geen inbreuk
op het reglement uitmaakte.
Geen enkele tuchtkamer heeft het reglement naar de prullenmand verzonden wegens te vaag of in strijd
met de vrije meningsuiting.

* * *

Dat de stafhouders niet optreden, is niet juist. In heel wat van de grote dossiers die u opsomt, hebben de
stafhouders samen overleg gepleegd en met het reglement in de hand richtlijnen opgelegd aan de
betrokken advocaten. Wij zullen dat blijven doen, discreet en met wisselend succes.
Moet iedereen media training krijgen ?
Ik erken dat wie met Phara aan tafel gaat, best een korte training volgt.
We zijn het met elkaar eens dat we kwaliteit willen. En dat is niet altijd het geval. Daarom wil u een
handleiding. Akkoord.
Maar u had kunnen verwijzen naar het Verenigd Koninkrijk waar men beschikt over een zeer uitvoerige
manual voor de advocaten hoe om te gaan met de pers.
Ik gooi u de handschoen graag toe. Er zijn voorgangers. Zwaargewichten in deze zaal hebben eerder al
het initiatief genomen om grote werken te schrijven, over de deontologie of over Victor.
Schrijf de dunne of dikke THIEBAUT over het mediarecht, schrijf met mij een handleiding over het
optreden in de media, maar op basis van de CCBE -code, de OVB en OBFG reglementering, de
rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens en huidige tuchtrechtspraak.
En zo zullen we samen één lijn verdedigen, voor kwaliteit en sereniteit. Voor ons beroep.
En zo eindigen we, hooggeachte openingsredenaar, beste FRÉDÉRIC, samen in harmonie.
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* * *

Hooggeachte vergadering, een van onze mooiste tradities is de huldiging van de overleden confraters
van het afgelopen jaar. Hoe groot onze balie ook wordt, deze balie blijft solidair. Deze hulde toont het
familiaal karakter van ons korps.

* * *

Op 29 augustus 2018 overleed meester PAUL GOOSSENS, op 82 jarige leeftijd. Hij was 41 jaar advocaat en
nadien ereadvocaat.
Mr. Goossens was een gedreven confrater, een tegenstrever die voor zijn cliënteel door het vuur ging. Hij
was de grondlegger en bezieler van GSJ. Hij toonde ons waar het om gaat, hard werken, maar met een
uitgesproken sociaal engagement. Een man met een groot hart.
Mr. Goossens laat een groot kantoor na en leeft voort aan de balie, in zijn zoon, dochter, schoondochter
en kleindochter.

* * *

Meester FRANCIS ANTHONIS overleed op 7 september 2018, op 85-jarige leeftijd. Hij was 52 jaar advocaat
en nadien ereadvocaat.
Cis Anthonis was zeer maatschappelijk betrokken, onder meer door zijn politieke inzet in Herentals, waar
hij schepen was. Hij was stichtend lid van diverse culturele verenigingen en was ecologist lang voordat
scholieren er een vrije dag van maakten.
Hij leeft voort in onze confrater en zijn zoon Joost Anthonis.

* * *
Meester LUC VAN LEUVEN stierf op 10 september 2018 op 74-jarige leeftijd. 15 jaar advocaat en 33 jaar
ereadvocaat.
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Meester Van Leuven werd in 1985 magistraat, eerst op de correctionele rechtbank en vervolgens op het
Hof van Beroep te Antwerpen. Een meticuleus magistraat, die de band met de balie aanhield als
ereadvocaat, 33 jaar lang.
Hij is de broer van ere-advocaat-generaal mevrouw Jeannine Van Leuven en vader van onze confrater
Jan Van Leuven.

* * *

Op 29 september 2018 ontviel ons meester WALTER GONTHIER, op 80-jarige leeftijd. Hij was meer dan 51
jaar advocaat en vervolgens ereadvocaat.
Meester Gonthier had een goede stamboom ; zijn vader was reeds avoué in 1947.
Walter Gonthier was een gewaardeerd confrater, gerespecteerd door zijn tegenstrevers en een pionier
van het medisch recht.

* * *

Ik breng een warme groet aan meester LOUIS LEYSEN. Louis overleed op 29 september 2018, op 70-jarige
leeftijd, na 46 jaar balie.
Mr. Leysen was hartelijk en charmant. Wie hem wilde aanvallen, moest eerst voorbij zijn ontwapenende
glimlach. Hij had een zeer persoonlijke band met zijn cliënten, waar hij voor vocht. Hij verloor een
ongelijke strijd tegen een wrede ziekte.
Hij is de vader van onze gewezen confrater Louis Leysen junior en schoonvader van onze confrater Joost
Peeters.

* * *

Meester FRANS MEULEMANS overleed op 22 oktober 2018 op 80-jarige leeftijd. Hij was 40 jaar advocaat
en 14 jaar ereadvocaat.
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Frans Meulemans was gepassioneerd door voetbal. Hij was voorzitter van Racing Mechelen en lid van
diverse commissies binnen de Koninklijk Voetbalbond. Hij was ondervoorzitter van de Bond en het BOIC.
Hij kreeg in 1991 de gouden medaille van de Bond.
Hij had een dochter aan de balie, wijlen Pascale Meulemans.
* * *

Ik buig het hoofd voor meester KOEN VAN PEEL, die ons verliet op 5 november 2018, op 80-jarige leeftijd,
44 jaar advocaat en 4 jaar ereadvocaat.
Meester Van Peel was een charmant en voornaam man, die onberispelijk Nederlands sprak en altijd
uiterst stijlvol gekleed ging. Hij hield van het leven en genoot ervan.
Hij kon rekenen op de warme steun van zijn gezinsleden wanneer dat nodig werd.
Hij was erg fier op zijn titel als ereadvocaat.

* * *

Met dankbaarheid breng ik hulde aan meester JULES VAN DE CASTEELE, die overleed op 12 november
2018, op 90-jarige leeftijd. Hij was 52 jaar advocaat en 13 jaar ereadvocaat. Jaren om te koesteren.
Mr. Jules Van de Casteele was een zeer minzaam, hulpvaardig en uiterst correct confrater. Jules was een
civilist en generalist, wat na de Tweede Wereldoorlog nog de regel was. Een confrater uit één stuk, uit
een mooi stuk, uit het juiste baliehout gesneden.

* * *

Een respectvolle groet aan meester PAUL DOEVENSPECK, die op 14 december 2018 overleed, op 86-jarige
leeftijd. Hij was 37 jaar advocaat en 24 jaar ereadvocaat en een icoon aan onze balie.
Paul was een van de voorlopers van de moderne advocatuur. Als één van de eersten zag hij dat de balie
moest professionaliseren en stichtte hij samen met Hugo Schiltz de eerste geïntegreerde
advocatenassociatie. Hij realiseerde later de fusie met het Brussels kantoor Puelinckx, Linden, Grölig &
Uyttersprot.
Hij was de man van droge oneliners en was de hemel te rijk in zijn boerderij in Malle.
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* * *

Met een hart vol verdriet huldigen we de nagedachtenis van meester ANNEMIE ELANTS. Annemie overleed
op 17 januari 2019, te jong, net geen 60 jaar. Zij was ruim 36 jaar advocaat.
Annemie was een beeld van een vrouw. Ze was een dame waar niet naast te kijken viel. Ze liet haar
talenten niet onder de hooimijt. Tot de laatste dag bleef ze vechten als een leeuwin, gesteund door haar
vrienden, kinderen en haar hartsgezel, Claude Marinower.

* * *

Ik onderbreek hier even deze hulde om u enkele lijnen voor te lezen van de Poolse dichteres en
Nobelprijswinnaar Wyslawa Szymborska :
Ik neem het de lente niet kwalijk
dat ze weer aangebroken is.
Ik acht haar niet schuldig,
omdat ze zoals ieder jaar
haar plichten vervult.
Ik begrijp dat mijn verdriet
het groen niet zal weerhouden.
Wanneer de grashalm wankelt,
is dat alleen in de wind.

* * *

Ik breng een warme groet aan wijlen meester DIRK VANSTAEN, die overleed op 22 januari 2019. Dirk was
65 jaar, 41 jaar advocaat en 2 jaar ereadvocaat.
Dirk werkte lang samen met zijn vader, Andries Vanstaen, tot een spierziekte hem dwong de activiteiten
te minderen. Meester Vanstaen bleef tot op het einde van zijn leven optimistisch, strijdvaardig en
gelukkig, ondanks de fysische zorgen. Hij gaf de baliefakkel door aan zijn zoon, onze confrater, Roeland
Vanstaen.

* * *
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Op 8 februari 2019 overleed meester LUC BARTHELS, op 68-jarige leeftijd in het Middelheimziekenhuis.
Meester Barthels was 43 jaar advocaat aan onze balie.
Luc deed vooral strafrecht en jeugdrecht. Hij hield enorm van de balie, van zijn contacten met de
confraters en de magistraten. De verdediging van zijn cliënten was zijn drijfveer en passie. Elk dossier
was voor hem even belangrijk. Van elke jeugdige cliënt kende hij gezin en zorgen. Vanop zijn ziekenbed
bleef hij instructies geven hoe het verder moest.

* * *

Op 15 februari 2019 overleed meester JOHN ELBERS, op 69-jarige leeftijd ingevolge een tragisch
verkeersongeval. Meester Elbers was 44 jaar advocaat.
John was zeer minzaam en bescheiden. Hij stond niet in de schijnwerpers en gedijde in de achtergrond.
Zijn kwaliteit en deskundigheid maakte hem een gewaardeerd plaatsvervangend vrederechter. Hij werd
erg veel aangesteld als bewindvoerder en genoot door zijn integriteit eenieders vertrouwen.

* * *

Op 13 maart 2019 verloor onze balie TONY VERSTREKEN , op 86-jarige leeftijd. Hij was 16 jaar advocaat en
40 jaar ereadvocaat.
Mr. Tony Verstreken was erg actief in de Vlaamse Conferentie, als secretaris en ondervoorzitter. Eens
ereadvocaat werd hij rechter in de rechtbank van koophandel, nadien op het hof, waar hij
kamervoorzitter werd.
Tony was een wijs man, eenvoudig en erg sociaal bewogen. Doe uw best, zegde hij aan zijn kinderen. Je
leeft niet voor jezelf alleen.
De ziel van deze mooie man leeft voort aan onze balie in zijn dochter, onze confrater Liesbeth
Verstreken, zijn zoon, vrederechter Bert Verstreken en zijn schoonzoon Jan Loyens.

* * *

Elk jaar prijkt een jongeling op de lijst van de overleden confraters. Te jong, te vroeg. Met een stil hart
meld ik u het heengaan van meester ROEL LENAERTS, die op 18 mei 2019 op 42-jarige leeftijd het leven
verliet, net geen 17 jaar advocaat.
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Roel hield zijn eenmanskantoor in Kasterlee onder de naam Legasso. Hij was een polyvalent advocaat
die onder meer actief was als jeugdadvocaat. Zijn plots overlijden laat ons in grote droefenis achter, stil
tegenover de mysteries van het leven, stil tegenover de grote persoonlijk tragiek van deze dood.

* * *

Op 10 juni 2019 overleed meester JOZEF DE RIDDER, na een carrière van 60 jaar balie. Hij was ons fier
nummer 8 op het Tableau.
Hij kreeg de beroepsernst van vaderszijde mee, van Maurits De Ridder, Vrederechter in Mechelen. De
tweede generatie kan soms trachten de eerste te evenaren.
Zijn kantoorgenoten loofden zijn vriendelijkheid en respect voor eenieder. Hij behandelde iedereen
gelijk. Niemand was zijn mindere. Meester De Ridder was steeds hartelijk, zonder berekening of
bijbedoeling.

* * *

“Stop all the clocks, cut of the telephone, prevent the dog from barking with a juicy bone”.
Deze mooie woorden van W. H. Auden breng ik ter ere van meester JO GREEVE die op 10 juni 2019
overleed.
Jo was bij overlijden 64 jaar en 40 jaar advocaat.
Jo Greeve was de door zichzelf benoemde Professor van het Leven. En het leven dat was Jo. Humor,
familie en vrienden. Jo was de man achter ontelbare revues en feesten.
Tot het einde bleef hij een poëet. The last waltz dans ik nu alleen, vertrouwde hij Eric toe. We vergeten
Jo nooit. Zijn geest blijft onder ons.

* * *

Daags nadien overleed MARIE-ELISABETH CLYNMANS, op een heerlijk mooie 99-jarige leeftijd. Meester
Clynmans was 58 jaar advocaat aan onze balie en nadien ereadvocaat.
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Ze werkte bij haar vader, Jos Clynmans, en al snel werden de curateles haar werkterrein. Ze was
plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel.
Meester Clynmans werd jong weduwe en combineerde de zorg over haar drie kinderen met haar
advocatenpraktijk. Grote wilskracht en een sterke gezondheid hebben haar door deze periode geloodst.

* * *

En tenslotte ontviel ons op 11 juli 2019 meester LUK OBBELS, op 67-jarige leeftijd. Hij was 43 jaar advocaat.
Luk was een integer gentleman, steeds vriendelijk en dienstvaardig voor de cliënten, rechtbank en
confraters. Wijs koos hij eerder voor een verzoenend optreden dan voor het aanwakkeren van conflicten.
Bemiddelen deed hij al lang voor de wetgever het had bedacht. Meester Obbels was een erg geliefd
confrater.
Hij leeft verder aan onze balie in zijn dochter Caroline.

* * *

Aan de families van deze overleden confraters druk ik namens de balie ons diep medeleven uit.
Geachte vergadering, mag ik u eerbiedig verzoeken om rechtstaand deze confraters in stilte te
gedenken.

* * *

Ik dank u.
Traditiegetrouw richt ik mij nu tot de stagiairs.
Welkom aan onze balie.
Welkom in deze prachtige, warme gemeenschap van advocaten, dit korps van individuen die allemaal
vechten voor het belang van hun cliënt.
U zal meermaals met elkaar de degens kruisen.
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U voert dit gevecht op hoofse wijze, als een heer of dame van stand, met open vizier, volgens de etiquette
van uw deontologie en met respect voor uw tegenstrever.
Alles wat u te bieden hebt, moet u aan uw cliënt geven, zonder enige reserve. U zal het in tienvoud
terugkrijgen. Ga altijd voor de top. Uw beroepseer vereist het, maar daar is ook het uitzicht het
allermooiste.
Er wacht u een moeilijke oefening. U dient zich maximaal in te zetten, maar ook goed voor uzelf en uw
naasten te zorgen.
Als u erin slaagt om dit alles te volbrengen, wacht u een roemrijke toekomst aan onze balie.
* * *

Ik richt mij nu tot mijn confraters van Balie Provincie Antwerpen.
Ik wil u danken voor de eer die u mij schenkt uw eerste fusie stafhouder te mogen zijn. Het werk van de
fusie is nog niet af. We moeten nog verder bouwen aan onze balie. We zullen dat samen doen.
Ik dank u voor uw aandacht.

Antwerpen, 6 september 2019
Marco Schoups
Stafhouder Balie Provincie Antwerpen 2018-2020
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