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De Rechter Advocaten verhuisd naar mooie zichtlocatie in Terneuzen
Door Henk van de Voorde.

De Rechter Advocaten & Mediators is op dinsdag 16 juli verhuisd
in Terneuzen van de Herengracht naar een mooie zichtlocatie aan
de Axelsestraat 1. ,,We waren aan het oriënteren om een pand te
kopen en dit kwam toevallig voorbij. Het is gelegen op de hoek van
de Axelsestraat en springt er echt uit”, aldus advocaat mr. Maikel
Harte, die gespecialiseerd is in arbeidsrecht en verbintenissenrecht.
Het nieuwe kantoorpand dateert uit
1904 en heeft een rijke historie. Er was
ooit een rijwielhandel, een bank en een
uitzendbureau gevestigd. Ook hield er
op de bovenverdieping al eens eerder
een advocatenkantoor domicilie. Het
pand is medio 2019 fraai opgeknapt
om aan de eisen van de moderne tijd
te voldoen. De wanden zijn opnieuw
geschilderd in traditionele wit-beige
kleuren en er is een nieuwe houten
vloer aangelegd.

Gunstige ligging
,,De wanden waren eerst fel blauw”,
glimlacht advocaat mr. Francis van
den Branden, gespecialiseerd in
familierecht, bij een rondleiding door
het gerenoveerde pand. ,,We zijn zeer
tevreden met ons nieuwe kantoor. Ook
vanwege de gunstige ligging. Er is veel
drukte en beweging in en rondom de
Axelsestraat.”

Bakermat
De Rechter Advocaten, dat enkele
jaren geleden het 80-jarig bestaan
vierde, is het grootste advocatenkantoor van Zeeuws-Vlaanderen.
Naast het kantoor aan het Havenfort
in bakermat Hulst en de nieuwe
locatie in Terneuzen heeft het ook de
beschikking over een vestiging aan het
Noordpoortplein in Middelburg.

Laagdrempelig
De Rechter Advocaten & Mediators
staat de mensen terzijde bij ontslag,
scheiding, letsel, strafzaak, maar ook
bij geschillen met leverancier, afnemer
of werknemer. Bij het laagdrempelige
kantoor, met dagelijks een gratis
inloopspreekuur, wordt men snel
geholpen om het probleem op te
lossen of liever nog te voorkomen.

Kennisdeling
Het Latijnse woord ‘avocare’ betekent
letterlijk ‘iemand er bijroepen’. Zo

is een advocaat ook iemand die zijn
of haar cliënt letterlijk en figuurlijk
bijstaat. De negen advocaten bij De
Rechter Advocaten & Mediators zien
het als hun maatschappelijke taak
om laagdrempelig juridisch advies te
geven. Binnen de algemene rechtspraktijk van het kantoor is er ook
voortdurende specifieke kennisdeling
tussen de advocaten op de verschillende rechtsgebieden.

Het nieuwe kantoor van de Rechter Advocaten & Mediators op de hoek van de Axelsestraat.

voorheen. Die omslag naar de weg van
het overleg is voor alle partijen een
positieve ontwikkeling”, benadrukt mr.
Van den Branden.

Sociale
advocatuur
De advocaten mrs.
Harte en Van den
Branden
wijzen
erop dat adviseren
in het voortraject
in feite de belangrijkste
kerntaak
in de advocatuur
is.
Procedures
moeten
zoveel
m o g e l i j k
voorkomen worden want gelijk
hebben is tenslotte iets anders dan
gelijk krijgen. ,,Rechtszaken hebben
vaak een andere uitkomst dan
mensen in het dagelijkse leven zouden
verwachten. Procederen is duur en
er zit altijd een risico aan. Bovendien
staat de sociale advocatuur onder druk
door bezuinigingen van de overheid.
Dat betreuren wij zeer. Helaas haken
steeds meer advocaten af omdat de
vergoedingen te laag zijn, terwijl een
goede juridische advisering van groot
belang is om de ongelijkheid tussen
overheid en burger of tussen een
grote ondernemer en een particulier
te overbruggen. De bezuinigingen
van de overheid ontnemen burgers de
toegang tot de rechter.”

Familierecht
De meest voorkomende werkzaamheden in de advocatuur gaan
gepaard met het familierecht. Mr.
Van den Branden is aangesloten bij
de vFAS (vereniging van Familierecht
Advocaten Scheidingsmediators) en
werkzaam als advocaat-mediator. Ze
kan de cliënt adviseren of bijstaan in
procedures over de diverse onderdelen van het familierecht, zoals
echtscheiding,
boedelscheiding,
alimentatie, omgang, gezag, adoptie,
naamswijziging.

Transitievergoeding

Het pand aan de Axelsestraat 1 dateert uit 1904.

ouders on speaking terms met elkaar
blijven door samen aan tafel te zitten
om tot een compromis te komen. Bij
mediation houdt men zich ook veel
beter aan gemaakte afspraken, dan
wanneer de rechter de knoop moet
doorhakken. Het is tenslotte veel
makkelijker om een gezamenlijke eigen
oplossing na te leven, dan wanneer die
van bovenaf wordt opgelegd.”

Omslag
Een echtscheiding gaat vaak gepaard
met emoties, terwijl een advocaat
de zakelijke kant moet benaderen en
alles op zijn juridische merites dient te
beoordelen. Bij een scheiding komt veel
kijken, zoals het maken van een ouderschapsplan (met daarin afspraken
over de minderjarige kinderen) en
een echtscheidingsconvenant met
daarin de vermogensrechtelijke afwikkeling van de boedelbestanddelen,
de berekening van alimentatie en de
fiscale aspecten. ,,Een advocaat is
een vertrouwenspersoon, vandaar
dat het eerste (gratis) kennismakingsgesprek erg belangrijk is. Om tot een
oplossing te komen voor de zakelijke
kant, hebben wij als vanzelfsprekend
ook een luisterend oor voor het
emotionele. Dankzij mediation wordt
er veel minder geprocedeerd dan

De advocatuur is een boeiend vak
waarin geen dag hetzelfde is. Mr.
Harte, die de ene keer de belangen
van de werkgever en de andere keer
die van de werknemer behartigt, legt
uit dat het arbeidsrecht continu aan
verandering onderhevig is. Een zeer
ingrijpende wijziging vond plaats op 1
juli 2015 toen de oude kantonrechtersformule (met de verschillende correctiefactoren) werd vervangen door de
transitievergoeding.

Schikking
,,De
beëindigingsvergoeding
is
weliswaar lager geworden, maar
ontslag wordt minder snel opgelegd. In
de praktijk zal uiteindelijk het dienstverband toch wel worden beëindigd
omdat er een verstoorde arbeidsverhouding is, maar er wordt dan tussen
werkgever en werknemer meestal een
schikking overeengekomen.”

Slapend dienstverband
De specialist in het arbeidsrecht wijst
ook op de Wet Arbeidsmarkt en Balans
(WAB) die onlangs is goedgekeurd
door de Eerste Kamer. De meeste
maatregelen uit die wet treden op 1
januari 2020 in werking. Mr. Harte
geeft aan de mensen graag uitleg over
één van de belangrijkste maatregelen
uit de nieuwe wet, namelijk de financiële compensatieregeling bij het
einde van een zogenaamd slapend
dienstverband. ,,De advocatuur is en
blijft mensenwerk. Dat spreek mij het
meeste aan”, besluit de Terneuzenaar.
www.derechteradvocaten.nl

Mediation
,,Mediation, de weg van het overleg,
is de beste benadering bij een
echtscheiding. Zeker bij minderjarige
kinderen is het belangrijk dat de
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