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DIPLOMA’S
Studies en instellingen

Jaar

• Universitaire
Kandidaturen

Rechten
Rijksuniversiteit Gent

1983-1986

Licentie in
de rechten

Rechten
Rijksuniversiteit Gent

1986-1989

• Andere universitaire of gelijkwaardige
titels

Wetenschappelijke graad van
1990
geaggregeerde voor het hoger
secundair onderwijs in de rechten
Rijksuniversiteit Gent
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TAALKENNIS :

WETTELIJKE TAALVAARDIGHEDEN :
getuigschrift afgeleverd voor de volgende taal : ……………………………………………..
door …………………………………………………………………………………………..

1 = noties
gelezen
2 = middelmatig gesproken
3 = goed
geschreven
4 = zeer goed

1 = noties
gelezen
2 = middelmatig gesproken
3 = goed
geschreven
4 = zeer goed

Frans

Nederlands

Engels

Duits

3
3
2

4
4
4

4
4
3

2
2
1

Spaans

Andere

…………… …………… …………… ……………
…………… …………… …………… ……………
…………… …………… …………… ……………
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OPLEIDINGEN :
Beschrijf kort de gevolgde taalstages, verblijf in het buitenland om andere redenen dan
vakantie alsook de diverse opleidingen die U in de laatste vijf jaar gevolgd heeft zowel
op juridisch vlak (gelieve te preciseren a.u.b.) als op andere vlakken :
Ik volgde de laatste vijf jaren minder opleidingen gelet op de zeer specifieke situatie waar ik
in verkeerde.
Overzicht van de effectief gevolgde opleidingen (niet-limitatieve lijst) in de periode eind
2011- 2 februari 2017:
- Tiendaagse opleiding ‘Management’ als leidinggevende bij het parket op 23 september
2010; 28 oktober 2010; 25 november 2010; 16 december 2010; 20 januari 2011; 10
februari 2011; 3 maart 2011; 24 maart 2011; 28 april 2011; 26 mei 2011 en 22
september 2011 (zie attest in bijlage);
- Infodag ‘Lessons learned – het treinincident in Buizingen’ op 22 februari 2011;
- Infodag ‘Lessons learned – de catastrofe van De Rue Leopold in Luik’ op 6 juni 2011;
- Informatievergadering van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
op 24 november 2011;
- Studiedag 'Salduz’ op 5 december 2011;
- Interne opleiding ‘Salduz’ op 21 december 2011;
- Tweedaagse opleiding ‘De strijd tegen discriminatie’ op 12 januari 2012 en 19 januari
2012;
- Tweedaagse opleiding ‘noodplanning penitentiaire inrichting’ op 26 en 27 maart 2012,
en waarin ik zelf een deel van de opleiding, met name één item ‘Rol van het openbaar
ministerie bij een noodsituatie en/of in het kader van de noodplanning’ heb gegeven;
- Opleiding ‘werking CCU’ op 24 april 2012;
- Studienamiddag ‘Beroepsgeheim en minderjarige: de grenzen afgetast’ op 16 oktober
2012;
- Lezing Prof. Dr. Ira HELSLOOT ‘een meer rationele aanpak voor de noodplanning’
op 24 oktober 2012;
- Studiedag ‘De nieuwe omzendbrieven inzake slachtofferbeleid’ op 23 november 2012;
- Studienamiddag ‘de intersectorale toegangspoort’ op 28 november 2012;
- Zesdaagse opleiding ‘gespecialiseerde opleiding voor jeugdmagistraten’ op 4 februari
2013, 5 februari 2013, 6 februari 2013, 27 februari 2013, 28 februari 2013 en 1 maart
2013;
- Driedaagse opleiding ‘Cybercrime’ op 4 maart 2013, 5 maart 2013 en 6 maart 2013;
- Informatiesessie ‘voorlopige hechtenis – elektronisch toezicht’ op 7 februari 2014;
- Opleiding ‘schijnhuwelijken: onmiskenbare inzet van de lokale politie’ op 1 april
2014;
- Workshop cybercrime: het praktisch interpreteren van digitale sporen en het stellen
van de juiste vordering op 26 mei 2014;
- Interne opleiding ‘ILO’ op 6 maart 2014;
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Tweedaagse opleiding 'het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek' op 8 en 9 januari
2015;
Informatiesessie ‘cybercrime dag’ op 29 april 2015;
Informatiesessie ‘dienst 112’ op 11 september 2015;
Tweedaagse opleiding ‘werklastmeting’ – 26 januari 2016 en nog 1 dag, waarvan de
datum thans nog niet gekend is;
Opleiding ‘Jura’ op 13 mei 2016;
Opleiding ‘Salduz+ en Potpourri II’: ingrijpende wijzigingen voor de politiepraktijk op
22 november 2016;
Opleiding FGP ‘uithalers’ op 15 december 2016;
Opleiding ‘intervisie’ op 12-13 januari 2017; 02-03 mei 2017 en 19-20 september
2017;
Opleiding ‘Beheersovereenkomsten en beheersplannen – OM’ op 2 februari 2017;
Uiteraard volgde ik ook de andere intern gegeven opleidingen, zoals ‘verkeer’, ‘bom’,
‘jeugd’, ‘zittingen’, ‘verdovende middelen’, de ‘nieuwe DNA-wetgeving’, de
‘gerechtskosten’, de ‘intersectorale toegangspoort’, ‘ILO’,‘Salduz+’, ‘internering’, ….

-

In het voormalige parket Antwerpen, was ik, gedurende een aantal jaren,
referentiemagistraat ‘openbare orde’. Ik volgde in het kader daarvan regelmatig
opleidingen, infosessies, vergaderingen, ... Ook deed ik als actor of als observator mee
aan zandbakoefeningen, rampoefeningen (klein of groot). Ik gaf ook voordrachten
hierover in gastcolleges.

-

Teneinde mijn juridische kennis op peil te houden, volg ik nauwgezet de belangrijkste
evoluties in de nieuwe wetgevingen op en laat ik niet na om tijdig wetgeving,
rechtspraak en rechtsleer te raadplegen. Dit alles hoofdzakelijk via zelfstudie.
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Beroepservaring:
Naast het diploma van licentiaat in de rechten behaalde ik ook het diploma van 'Aggregatie
H.S.O. in de rechten' en volgde ik een 'Postgraduaat sociaal recht'.
Tijdens mijn studies ben ik als jobstudent werkzaam geweest op het advocatenkantoor
GALAUDE-WAETERLOOS te Gent, op de dienst van Prof. Dr. M. VAN HOECKE in de
faculteit Rechten op de KU Brussel en op de dienst van Prof. Dr. H. BOCKEN in de faculteit
Rechten RUG. Ik verrichtte administratieve taken maar hoofdzakelijk opzoekingswerk.
Ik legde mijn eed als advocaat aan de balie van Gent af op 01 oktober 1989 en bleef aan de
balie van Gent tot en met 31 december 1997.
In die periode deed ik ervaring op in 'burgerlijk recht', 'gerechtelijk recht', 'handelsrecht',
'sociaal zekerheidsrecht', 'arbeidsrecht', en uiteraard ook in 'strafrecht' en 'strafprocesrecht'.
In de periode 1990-1993 was ik repetitor op een repetitorenkantoor en gaf daar bijles in de
vakken ‘inleiding tot het burgerlijk recht’, ‘arbeidsrecht’, ‘sociaal zekerheidsrecht’, 'straf- en
strafprocesrecht’.
Van 1990 tot 1996 was ik kandidaat-conferentiereferent bij de afdeling humanitair recht van
het Rode Kruis.
Van 1995 tot 31 december 1997 was ik verantwoordelijke-coördinator bij de Orde van
Advocaten van de Balie van Gent. Dit hield in dat ik instond voor het geven van eerste
lijnsadvies aan elke burger die daar nood aan had en dit in naam en voor rekening van de
Orde van Advocaten van de Balie van Gent. Daarnaast stond ik in voor het opmaken van de
permanentielijsten van de pro-deo advocaten en voor het aanduiden en het opvolgen van de
dringende aanstellingen.
Van januari 1998 tot 30 juni 2000 was ik werkzaam als administratief medewerker bij het
gemeentebestuur van Beerse. Daar deed ik vooral ervaring op in het administratief recht.
Daarnaast stond ik de gemeentesecretaris bij in al haar taken.
Op 17 juli 2000 legde ik mijn eed af als parketjurist bij het (toenmalige) parket van de
rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Ik werd ingedeeld op de ‘financieel en fiscale’
sectie.
In het gerechtelijk jaar 2001-2002 slaagde ik in de examens van de gerechtelijke stage, van
statutair parketjurist en van statutair referendaris.
Op 1 oktober 2003 legde ik mijn eed af als gerechtelijk stagiair en werd ik binnen het
(toenmalige) parket Antwerpen ingedeeld bij de sectie lokale criminaliteit. Deze behandelden
de dossiers van zware en algemene criminaliteit. Ik bleef op deze sectie tot 9 december 2007.
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Op 26 april 2005 legde ik mijn eed af als substituut-procureur des Konings bij het
(toenmalige) parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.
Ik was daar ondermeer:
- Zonemagistraat
- Zittingsmagistraat
- Teamleider
- Plaatsvervangend lid van het openbaar ministerie bij de strafuitvoeringsrechtbanken.
- Tuchtmagistraat (politie, gerechtsdeurwaarders, notarissen, …)
- Referentiemagistraat ‘openbare orde’ (hooliganisme, betogingen, optochten,
evenementen, rampen, …).
- Referentiemagistraat ‘slachtofferonthaal’.
- Referentiemagistraat ‘racisme, xenofobie en discriminatie’.
Ik heb in die periode ook verschillende gastcolleges gegeven. Voorbeelden: bij de
opleiding ‘rampenmanagement’; in een opleiding van de penitentiaire ambtenaren, in de
opleiding cyclus van deskundigen (‘het belang van het deskundig verslag in strafzaken’) ,
in het Rode Kruis, ….
Tenslotte kan ik nog meegeven dat ik in die periode ook nog de verantwoordelijke van de
parketjuristen ben geweest, jaarverantwoordelijke van de stagiairs, mentor van
verschillende studenten van de universiteit en begeleiding heb gegeven aan gerechtelijk
stagiairs, juristen (
Op 14 juni 2012 legde ik mijn eed af als toegevoegd substituut procureur des Koning voor het
ressort Gent. Ik werd ingedeeld op het (toenmalige) parket bij de rechtbank van eerste aanleg
te Oudenaarde – thans het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde.
Van 23 april 2013 tot 28 september 2013 (met uitzondering van de maanden juli en augustus
2013) verleende ik één dag per week bijstand op het parket-generaal. Daar stond ik in voor het
redigeren van vorderingen voor de ‘Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI)’ in diverse
materies. Dit geschiedde hoofdzakelijk in dossiers met aangehoudenen, maar evengoed voor
de beroepen tegen de beschikkingen van de onderzoeksrechter in het kader van de wet
Franchimont. Tevens behandelde ik dossiers voor ‘BOM-controle’.
Van 1 oktober 2013 tot 27 maart 2014 verleende ik bijstand aan het (toenmalige) parket
Dendermonde (zijnde het huidig parket Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde) in de vorm
van het behartigen van twee zittingen per week van de politierechtbank te Sint-Niklaas.
Op 18 november 2014 werd ik aangesteld als waarnemend afdelingsprocureur van het parket
Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde. Dit in vervanging van collega afdelingsprocureur
Erwin DERNICOURT die in de loop van de eerste helft van november 2014 gedetacheerd
werd naar het kabinet van de Minister van Justitie om er de functie van adjunct-kabinetschef
uit te oefenen.
Op 10 november 2016 legde ik mijn eed af als effectieve afdelingsprocureur van het parket
Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.
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Op 1 mei 2017 werd ik afdelingsprocureur van het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.
Als (waarnemend) afdelingsprocureur heb ik enerzijds een adviserende, ondersteunende en
beleidsmatige taak binnen het directiecomité. En anderzijds vervul ik een operationele rol
binnen de afdeling.

Interesses en sociale activiteiten:
Ervaring:
1983-1986:

Jobstudent (standhoudster) op de jaarbeurs te Gent

1984-1988:

Jobstudent (administratie) in het advocatenkantoor GALAUDE - WAETERLOOS te Gent

1985-1986:

Jobstudent (administratie) in de Faculteit Rechten KU BRUSSEL o.l.v. Prof.
Dr. M. VAN HOECKE

1989:

Jobstudent (administratie) in de Faculteit Rechten RUG o.l.v. Prof. Dr. H.
BOCKEN

1990-1993:

Repetitor voor diverse rechtsvakken aan studenten Rijksuniversiteit Gent

1990-1996:

Kandidaat-conferentiereferent bij de afdeling humanitair recht van het Rode
Kruis

1993-1997:

Juridisch adviseur en raadsman van Regionaal Netwerk Gent (studentenvoorzieningen HOBU)

1995-1997:

Adviseur voor naam en rekening van de Orde van Advocaten der Balie van
Gent (voorloper van de justitiehuizen)

Nevenactiviteiten:
1976-1980:
Freelance acteeropdrachten bij het toneelgezelschap "Nederlands Toneel Gent"
1976-1979:

Muziekonderwijs (notenleer en piano) aan de Stedelijke Muziekacademie Gent

1979-1990:

Oppas, eerst voor één meisje en daarna voor de twee zusjes – aanvankelijk
sporadisch maar later heb ik gedurende enkele jaren dagelijks ingestaan voor
de opvang van de twee minderjarige zusjes

1983-1988:

Au Pair-meisje tijdens de vakantieperiode

Vrijetijdsbesteding:
In de eerste plaats: aan mijn gezin, bestaande uit mijn echtgenoot ‘Paul MOERMAN’, van
Belgische nationaliteit, geboren te Oudenaarde op 26 oktober 1963, en
onze kinderen ‘Bram MOERMAN’, geboren te Gent op 22 mei 1998 en
‘Silke MOERMAN’, geboren te Gent op 05 februari 2001.
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Daarnaast aan:
Cultuur: Reizen: Duitsland, Egypte, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongkong,
Indonesië, Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Spanje,
Tsjechië, Turkije, USA, Zwitserland.
Film, theater, dans, concerten. In het verleden muziekschool, het bespelen van
piano en acteren.
Sport: Bij gebrek aan tijd, nu op een minimale basis: fietsen, wandelen, zwemmen. In het
verleden: op intensieve wijze karate, fitness en fietsen.

