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Geachte dames en heren advocaten, (want mits nog enkele formaliteiten zal je voortaan zo aangesproken 

worden) 

Namens mezelf en namens het arbeidshof wil ik u van harte feliciteren met uw eedaflegging. Proficiat. Ik 

zie sommigen onder u denken: het arbeidshof? maar in dit prachtige gebouw zitten niet alleen het hof van 

beroep en het parket-generaal maar ook het arbeidshof dat achteraan het gebouw zit met een zittingszaal 

die een mooi zicht biedt op de Schelde. Voor de stagiairs die uit Limburg komen, wij hebben ook een 

afdeling in Hasselt waardoor u niet al te vaak naar hier zal moeten komen.  

Uw keuze om advocaat te worden, is een goede keuze. Op de universiteit leert u uiteraard het recht kennen, 

maar het toepassen in de praktijk kan alleen “al doende”. U zal nog wel wat begeleiding krijgen in de vorm 

van bijkomende opleidingen en hopelijk ook veel goede raad van uw “patron” maar voor de rest zal u 

advocaat zijn. 

U zal cliënten ontvangen (ik wens u er vele toe) en goed luisteren naar hun verhaal. Dan moet u een 

juridische vertaling geven door te bemiddelen, te dagvaarden of een conclusie te maken. Deze conclusie 

moet niet lang zijn, wel gestructureerd en duidelijk. Nadien zal u (al dan niet met vuur) uw standpunt komen 

verdedigen tijdens een pleidooi. Vervolgens ontvangt u een vonnis en de eerste, tiende of honderdste keer 

dat u gelijk krijgt, geeft dat een goed gevoel. U hebt immers uw cliënt echt kunnen helpen met zijn probleem 

en dit door de keuzes die u gemaakt hebt. Ik kan u verzekeren dat dit veel voldoening kan geven. 

Zelfs in het uitzonderlijke geval dat je ongelijk krijgt, kan je nog altijd in beroep gaan en we zullen jullie hier 

goed ontvangen. 

Ik wil hierbij ook niet flauw doen over de minpunten. Zo is het een behoorlijk arbeidsintensieve job. Uw 

agenda wordt voor een groot stuk wordt bepaald door deadlines die gesteld worden door anderen 

(cliënten, confraters, rechtbanken). Soms zal u langer dan u lief is uw beurt moeten afwachten. De inkomhal 

van het justitiepaleis wordt niet voor niets “la salle des pas perdus” genoemd. Maar deze minpunten wegen 

zeker niet op tegen de vele pluspunten.  

Zo kan je na een aantal jaar aan de balie ook beslissen om magistraat te worden en wie weet korpsoverste. 

Van alle aanwezige magistraten denk ik dat iedereen advocaat is geweest, de ene al wat langer dan de 

andere. Advocaat zijn is een boeiende en leerrijke job is waar je dus alle kanten mee uit kan. 

Deze eedaflegging is en blijft een belangrijk moment, een moment om te koesteren en om te onthouden.  

Veel succes in jullie nieuwe carrière en sommige onder u hoop ik te kunnen begroeten op een zitting van 

dit arbeidshof. 

 

Dirk Torfs  

Eerste voorzitter arbeidshof Antwerpen 

   

  


