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Merlijn De Rechter

Onder de vleugels van zijn patron Jan Beleyn, actief in het traditionele
publiekrecht en vastgoedrecht, vond Merlijn vrijwel meteen zijn eigen
niche, nl. de retailsector. Nooit eerder was er bij Publius een medewerker
die zo snel een eigen en trouw cliënteel heeft uitgebouwd. Merlijn staat
cliënten bij in hun zoektocht naar een (ook planologisch) geschikte locatie,
bij het bekomen van de omgevingsvergunning, maar ook bij het sluiten van
contracten zoals bv. handelshuurovereenkomsten.

Onze jongste
vennoot ooit!

Merlijn: ‘Het betreft zowel de klassieke retail, als hetgeen men vandaag
‘foodretail’ noemt, met name horecaketens. Ik adviseer zowel
ontwikkelaars als winkel- en horecaketens en sta hen als advocaat
uiteraard ook bij in diverse procedures.’

Op 31-jarige leeftijd wordt Merlijn De Rechter op 1
januari 2022 de zevende én jongste vennoot binnen
het advocatenkantoor Publius. Na Meindert Gees is
Merlijn de tweede vennoot die volledig is opgeleid
binnen Publius.

Merlijn was nog niet eens 30 toen hij de eerste keer werd
genoemd in Legal500, de ‘Guide Michelin’ van de advocatuur.
Vorig jaar luidde het als volgt: ‘Merlijn De Rechter is known for
his expertise and retailers see him as the guy to go to with matters
regarding permits.’

Merlijn is geboren op 31 augustus 1990 in SintNiklaas en is opgegroeid in Stekene (als zoon van
burgemeester Stany De Rechter). Hij was daar zeer
actief in het verenigingsleven (Chiro, Jeugdhuis,
voetbal …).

Al een tijdje schippert Merlijn tussen Kortrijk en
Antwerpen, maar vanaf 1 januari 2022 zal onze
jongste vennoot hoofdkantoor houden in onze
Antwerpse vestiging. Zijn roots en zijn recent
huwelijk met Lize zorgden ervoor dat hij naar
Antwerpen is verhuisd. En ja, hij gaat vaak met de
fiets naar zijn werk.

Merlijn heeft gestudeerd aan het Sint-Jozef-KleinSeminarie in Sint-Niklaas, aan de Universiteit
Gent (rechten) en aan de Vrije Universiteit
Brussel (notariaat). Merlijn houdt nog steeds
van voetbal, pikt graag een festival mee en
houdt van lekker eten en af en toe een pintje.
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Met zijn no-nonsense stijl is hij als advocaat een
waarachtige partner van zijn cliënteel. Dit maakt dat Merlijn volkomen
past binnen de Publius-filosofie.

LEAN DRA
D ECU YPER

CARROSSERIE - MECHANIEK
VOOR EEN BBQ GROOT OF KLEIN

GRILLMASTER
Meindert
gees

STARRING

DEBORAH
SMETS

Oldtimers
HANNA

Een Fien-tastisch interview.
Op de populariteitslijst van namen.be staat Fien op de 615de plaats,
met 3.560 Belgische Fien’en. Twee van hen werken bij Publius:
Fien D’Haenens (34) en Fien Duymelinck (25). Hangen zij zoals
zoveel beginnende advocates straks ook hun toga aan de haak,
zelfs al betaalden ze die van hun studentenjob?
‘Bel zaterdagvoormiddag, dan is het hier eventjes rustig’ liet Fien D’Haenens
vooraf weten. Ze is mama van drie kinderen (2, 4 en 6 jaar). Veel collega’s
zijn daarom al uit de advocatuur gestapt.
‘Ik begrijp de afhakers want de combinatie
gezin en advocatuur is geen evidentie. Ook
niet voor mij. Aan collega’s die twijfelen,
raad ik geduld aan en wees creatief. Zie
TRADITIONEEL
de jaren waarin de kinderen klein zijn als
BIER DER
een plateau, waarop je carrière eventjes
vlak loopt. Goed om weten: veel advocaten
PUBLIUS
denken verkeerdelijk dat er geen rekening
A D V O C AT E N
kan gehouden worden met kleine kinderen.
Communiceer open en er wordt zeker een
oplossing gevonden.’

De ouders van Fien D’Haenens waren zelfstandigen. Als jong meisje zag Fien
hen soms worstelen met juridische kwesties: hoe richt ik een vennootschap
op en hoe verwerft die vastgoed? Fien wilde mensen helpen dat kluwen
te ontwarren. Maar toen haar stagemeester vroeg zich te specialiseren in
publiekrecht zag ze dat eerst niet zitten. ‘Doe dat toch maar’ porde haar
moeder. ‘Nu is het mijn passie. Publiekrecht is vandaag zelfs helemaal hot.
Kijk maar naar de discussie of een overheid vaccinatie kan verplichten. Ik
vind van wel. Maar als ik een verpleegkundige zou moeten verdedigen die niet
gevaccineerd wil worden, zou ik luisteren naar zijn of haar overtuiging en daarin
zoeken naar sterke punten om te pleiten.’
Antivaxers ventileren hun mening tijdens straatprotesten en op sociale
media. Maar hoe zit dat met advocaten, kunnen zij totaal losgaan op
Facebook en Twitter? ‘Je bent toch wat voorzichtig’, zegt Fien Duymelinck. ‘Je
kan moeilijk op sociale media een bepaalde overtuiging uitdragen en daarna
voor de rechtbank je cliënt met de tegengestelde overtuiging verdedigen. Ik denk
ook dat een uitgesproken mening op sociale media cliënten kan afschrikken.’
Maar toch vindt Fien Duymelinck dat er aan die zelf opgelegde
beperkingen grenzen zijn. Opgaan in een grote groep van klimaatbetogers
in Brussel, dat kan voor haar wel als advocate. Het klimaat en de
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omgeving, daar is Fien ferm mee bezig, ook in haar job. Al dacht ze
zich eerst te specialiseren in mensenrechten of internationaal recht.
‘Maar toen leerde ik op een jobbeurs Publius kennen en werd ik geboeid
door het administratief recht. Ja, het is technisch maar het heeft een brede
maatschappelijke impact, zeker als het over omgevingsrecht gaat. Ook dat is nu
zelfs een hot topic. Luister maar naar de actuele discussie over de gascentrales.’
Twee vurige verdedigsters van het publiekrecht. Ze zouden het goed doen
in de media, al wordt die vooral gedomineerd door mannelijke strafpleiters.
Is een vrouwelijk rolmodel in de media een noodzaak? Fien D’Haenens ‘Ik
vind niet dat vrouwelijke advocaten zich per se aan een vrouwelijke collega
moeten spiegelen. Waarom zouden we niet hetzelfde als een man kunnen
bereiken?’
De gelijkheid tussen man en vrouw zit in de toga. Maar dragen advocates
eigenlijk graag een toga? ‘Die toga is voor mij vooral iets praktisch. Een
middel om collega’s meteen te herkennen op de rechtbank’, zegt Fien senior.
Fien junior heeft een speciale band met haar toga. ‘Ik werkte elke zomer als
postbode. Met het geld dat ik als jobstudente verdiende kocht ik mijn toga.’
Thuis pleiten, dat doen advocaten vaker dan ze zich bewust zijn. Zeker op
familiefeestjes, dan durven ze doordrammen om hun idee te verdedigen.
Ook deze dames pleiten schuldig. ‘Daarin heb ik een evolutie doorgemaakt’,
zegt Fien D’Haenens. ‘Toen ik jonger was, streed ik inderdaad op feestjes
voor mijn overtuiging. Met ouder worden en door het werk heb ik geleerd meer
aandacht en respect te hebben voor het oordeel van de ander.’ De jongere Fien
is iets koppiger: ‘Als ik overtuigd ben van mijn zaak, houd ik me niet in, zeker

niet wanneer het over het milieu gaat of over vaccinatie. Dat is te belangrijk
om zomaar te laten schieten. Maar wanneer de andere vasthoudt aan zijn
standpunt, laat ik het toch maar, nu iedereen recht heeft op zijn eigen mening.
Ik heb die luxe, een politicus bijvoorbeeld niet, want die moet uiteindelijk
beslissen.’
Ontspannen in de zetel voor tv? Wat mag het zijn? ‘Liefst geen advocatenserie,
ik zit al genoeg met mijn hoofd in rechtszaken’ zegt Fien senior. Maar de
jongere Fien kan wel een aflevering Suits smaken. ‘Zelfs al is het Amerikaanse
rechtssysteem toch anders dan het onze, ik pik er soms wel dingen van op. Of
het mag een aflevering van De Rechtbank zijn. Ook anders dan mijn vakgebied,
maar zeker leerrijk.’
Paul Demeyer
Journalist Het Nieuwsblad
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THE CELINE VAN DE VELDE STORY

Corona en
grondrechten.

Zonder een herstelcertificaat (je hebt
al corona gehad = geen vrije keuze) of
een testcertificaat (met een zeer korte
geldingsduur = kostelijk en onpraktisch) kom
je als ongevaccineerde niet binnen in een
discotheek, een restaurant, een fitnesszaal,
enz. Mensen worden in sommige sectoren
zelfs potentieel ontslagen als ze niet
gevaccineerd zijn. In sommige landen geldt
een lockdown enkel voor ongevaccineerden
en bij een algemene vaccinatieverplichting
moeten ongevaccineerden gestraft of manu
militari alsnog gevaccineerd worden.

Een ethische
én juridische
splijtbom.
Dat de covid-pandemie onze maatschap-pij in onbekende
wateren brengt, is een understatement. Zo zijn we inmiddels
(onder meer) vertrouwd geraakt met lockdowns, de
mondmaskerplicht, bezoekersbeperkingen, de avondklok,
recent ook het vaccinatiecertificaat (covid safe ticket) de
discussie over een eventuele algemene vaccinatieplicht.
Nooit hebben diegenen die vandaag leven de overheid zo
verregaand zien ingrijpen in hun dagdagelijkse doen en laten.
Bij de coronamaatregelen - die onze samenleving sterk polariseren
- zijn heel wat juridische vraagtekens te plaatsen. Covid-19 zet
elementaire mensenrechten en politieke rechten onder geweldige
druk. De inzet is alleszins hoog: de volksgezondheid.
Laat ons even stilstaan bij maatregelen die niet voor alle mensen gelijk
zijn, waarbij aan gevaccineerden meer rechten gegeven worden dan
aan ongevaccineerden of anders geformuleerd: aan ongevaccineerden
minder rechten gegeven worden dan aan gevaccineerden.
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De vraag stelt zich of dergelijke
overheidsmaatregelen te verenigen zijn met
het grondwettelijk gewaarborgde gelijkheidsen niet-discriminatiebeginsel.
Het toetsingskader is duidelijk: de grondwettelijke
regels van de gelijkheid en de niet-discriminatie sluiten
niet uit dat een verschil in behandeling tussen categorieën van
personen wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een objectief
criterium berust en het redelijk verantwoord is. Het bestaan van een
dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening houdend met
het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter
zake geldende beginselen. Het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer
vaststaat dat er geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de
aangewende middelen en het beoogde doel.
De uitslag van een juridische betwisting over de ene of andere
coronamaatregel is dan weer minder voorspelbaar. Wat primeert? Het recht
op leven en op gezondheid, dan wel het recht op vrijheid, op privacy, op
arbeid of op gelijkheid?
Dit is het standpunt van de Nederlandse hoogleraar Jit Peters:
‘Zelf denk ik dat er wel een zekere hiërarchie van grondrechten bestaat, in ieder
geval in de systematiek die het EHRM volgt. Het recht op leven in artikel 2
EVRM en het folterverbod van artikel 3 EVRM staan hiërarchisch hoger dan
de andere grondrechten. Ook artikel 15 EVRM, dat handelt over derogatie in
geval van een noodtoestand, gaat uit van een zekere hiërarchie nu van bepaalde
artikelen niet afgeweken kan worden’.
Allemaal mooi en wel, maar hoe ver kan een onderscheid gemaakt
worden tussen mensen die de vrijheid hebben om zich wel of niet te laten
vaccineren? Kan je hun arbeidsovereenkomst schorsen zonder loonverlies,
dan wel verbreken met behoud van werkloosheidssteun of verbreken
zonder OCMW-steun? Mogen ze nog het stemlokaal binnen? Mogen ze
nog de supermarkt binnen? Verliezen ze behandelingsprioriteit in het
ziekenhuis?
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‘De vaccinatieproblematiek is een onmogelijke
politieke kwestie, een aartsmoeilijk juridisch
vraagstuk en een verschrikkelijk dilemma voor
de rechter die ermee geconfronteerd wordt.’

anders behandelen. Maar bij een vaccinatieplicht heb je dan wel weer het
huizenhoge probleem van de handhaving…
De vaccinatieproblematiek is een onmogelijke politieke kwestie, een
aartsmoeilijk juridisch vraagstuk en een verschrikkelijk dilemma voor de
rechter die ermee geconfronteerd wordt.

Het is een moeilijke oefening, de verhouding tussen het recht op
gezondheid en de grondwettelijk en verdragsrechtelijk gewaarborgde
rechten op gelijkheid, vrijheid en privacy. Soms lijkt het uitgangspunt wel:
‘nood breekt (grond)wet’.
Op het eerste gezicht beantwoordt een algemene vaccinatieverplichting
meer aan het gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel dan de
coronamaatregelen die gevaccineerden en ongevaccineerden drastisch
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Marleen startte haar carrière als bediende in een
bouwbedrijf en maakte daarna de switch naar Laga,
waar zij de administratief medewerkster werd van
Dirk Van Heuven.

vaccinatiegraad

Toen Publius werd opgericht in 2007
sprong ze mee op de kar.
Door haar oog voor detail en
aanleg voor cijfers nam ze enkele
jaren later de boekhouding van
het kantoor voor haar rekening.
Dat heeft ze uitstekend gedaan.
Weinig
kantoren
hebben
zo weinig wanbetalers als
Publius.
Vervelen zal ze zich op
haar pensioen niet doen.
Marleen houdt van lezen,
kalligrafie, reizen en een
restaurantbezoek. Haar man
Luc zal op tijd en stond zorgen
voor een lekker gebakje en ook
de 2 dochters en kleinkinderen
zorgen voor voldoende animo.
Bedankt Marleen voor je
jarenlange trouwe inzet en
voor de vlotte overdracht.
Vanaf 1 maart neemt Joke
Demeulemeester de fakkel over.

Günther
L’heureux

belle
Isa
Verhelle

Praatgrage
Stephanie

zoekt m/v om een om
een babbeltje te slaan

Publius in enkele cijfers

Marleen op pensioen!
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Het is aan de politieke gezagsdragers om beslissingen te nemen. Ik hoop
dat de rechters die deze beslissingen (marginaal) zullen moeten beoordelen
– en de advocaten die voor deze rechters pleiten – hun hoofd koel houden
en zich niet laten meeslepen door ‘hun eigen geloof’ in coronavaccins.
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MARGOT
Beste chauffeur van het kantoor

Kortrijk

Antwerpen

Brussel

Beneluxpark 27B
8500 Kortrijk

Cogels Osylei 61
2600 Antwerpen

Gulledelle 96/3
1200 Brussel
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