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(Gerechtelijk jaar 2016 – 2017) 

 

 

 
Aanwezig: 

 

Stafhouder Jan DE RIECK, prostafhouder Eric HALSBAND, vicestafhouder Erwin GOFFIN, 

Mrs. Johan MOMMAERTS, Febian APS, Karine TOBBACK, Jacques DE KETELAERE, 

Pascal NELISSEN GRADE, Patrick ZONDERMAN, Eva VANGOIDSENHOVEN, Liesbet 

VERMASSEN, Klara HELSEN, Tina VAN AERSCHOT, Ferahi AKEL, Ann COUN en Tim 

OP DE BEECK 

 

 

Verontschuldigd:  Mr. Sylvie VAN GASTEL 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

 

1. Opnames op het tableau 

 

 

 Mr Guido DELVILLE 

 Wolvenstraat 11 

 3212 Pellenberg 

 Tel.: 016 62 34 44 

 E-mail: guido.delville@telenet.be  

 Per 1 januari 2017, met behoud van anciënniteit sedert 23.03.1987 

 

 Jurgen VERVAECK (als bijkantoor) 

 Karabiniersstraat 15 

 3191 Schiplaken 

 Tel.: ? 

 Fax:  ? 

 E-mail: ?  

 Per 1 januari 2017, met behoud van anciënniteit sedert 01.10.2012 
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2. Weglatingen van het tableau 

 

 

 Mr Anni VERMEULEN 

 Per 31 december 2016 

 Op haar eigen eenvoudig verzoek 

 

 Mr Marc WOUTERS 

 Per 31 december 2016 

 Wegens zijn pensionering. 

 

 Mr Karel HERBOTS 

 Per 1 januari 2017 

 Wegens zijn overstap naar de balie van Mechelen 

 

 Mr Ward VAN UYTSEL 

 Per 1 januari 2017 

 Wegens zijn overstap naar de balie van Turnhout 

 

 Mr Danny PAUWELS 

 Per 31 december 2016 

 Wegens de schrapping van zijn bijkantoor aan onze balie 

 

 Mr Sanne WIJNANTS 

 Per 31 december 2016 

 Wegens het aanvaarden van een betrekking onverenigbaar met het beroep van advocaat 

 

 Mr Joeri VANLOFFELT 

 Per 1 november 2016 

 Wegens zijn overstap naar de balie van Limburg 

 

 Mr Caroline WILLEMS 

 Per 31 december 2016 

 Wegens het aanvaarden van een betrekking onverenigbaar met het beroep van advocaat 

 

 Mr Aurélie HUWAERT 

 Per 1 januari 2017 

 Wegens het aanvaarden van een betrekking onverenigbaar met het beroep van advocaat 

 

 Mr Sofie DEZITTERE 

 Per 31 december 2016 

 Wegens haar overstap naar de balie van Mechelen 

 

 

 

3. Opnames op de lijst van stagiairs 
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 Mr Sofie SCHEPENS 

 Stagemeester: Mr J. De Roo 

 Philipssite 5 

 3001 Leuven 

 Tel.: 016 22 24 73 

Fax: 016/22.24.82 

 E-mail: sofie.schepens@nelissengrade.com 

 Per 23 januari 2017 

 

 

 

 

II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 

 

 

1. Wijziging kantoorgegevens 

 

 

 Mrs. Tim OP DE BEECK, Dimitri LAES en Jurgen VAN DER VELDEN  

 Nieuw kantooradres:  

 Jodenstraat 2 / 0101 

 3000 Leuven 

 Overige gegevens blijven ongewijzigd 

 

 Mr. Laurent PUISSANT  

 Nieuw kantooradres:  

 Ambachtenlaan 6 

 3001 Leuven 

 Tel.: 016 40 07 17 

 Fax: 016 40 08 17 

 E-mail: laurens.puissant@maxius.be 

 

 Mr Wendy DECHERF 

 Nieuw emailadres:  

 wendy.decherf@skynet.be 

 

 Mr Laurence FABRE 

 Nieuw emailadres:  

 lfabre@advonet.be 

 

 Mr Ilse KEMPENEERS 

 Supprimatie faxnummer  

 

 

 

 

III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 
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1. Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst 

 

 

 De raad keurt de statuten van Mr Gust DETIENNE, voor oprichting van de vennootschap 

“BVBA ADVOCAAT GUST DETIENNE” goed. 

 

 

2. Onderbreking van de stage 

 

 

 Mr. Lore CARLIER 

 Per 1 december 2016  

 Voor de duur van 1 jaar 

 

 

3. Erkenning jeugdadvocaat 

 

 

 De raad erkent Mr. Ine DE CNEUDT als jeugdadvocaat 

 

 

4. Erkenning als stagemeester 

 

 

 De raad erkent Mr. Dorien SALAETS als stagemeester 

 

 

 

IV. O.V.B. 

 

 

Een aantal OVB-commissieverslagen worden ter kennis van de raad gebracht. 

 

Mr. T. Op de Beeck meldt dat de commissie strafrecht bij de OVB (die recent vergaderde) een 

round-up van Potpourri-II wenst samen te stellen, met name zoveel mogelijk vonnissen en 

arresten wil verzamelen die vreemde of markante toepassingen maken van de nieuw ingevoerde 

artikelen over bijvoorbeeld het grievenformulier, het verlenen van conclusietermijnen e.d. Met 

name sommige kamers van het Hof van beroep in Antwerpen houden er erg eigenzinnige inter-

pretaties van een en ander op na, met alle rechtsonzekerheid van dien, zeker als men als 

advocaat niet uit dat ressort afkomstig is. De raad roept alle confraters op om merkwaardige 

precedenten inzake Potpourri-II door te spelen aan Mr. Op de Beeck, die ze dan kan overmaken 

aan voorzitter John Maes. 

 

 

 

V. BALIE LEUVEN 

 

 

1. Financiën 
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Mr K. Tobback geeft een bijkomende stand van zaken betreffende de baliebegroting voor 2017. 

In een vorig verslag werden de gegevens zoals tot dan toe gekend weergegeven, nu kunnen deze 

verder scherpgesteld worden. Welke kostenposten, respectievelijk inkomstenposten, gunstig of 

minder gunstig uitvielen, werd in het vorige verslag al vermeld.  

 

Op de vergadering van vandaag wenst de raad het bedrag voor de baliebijdrage voor 2017 te 

bepalen. De bepalende parameters tekenden zich inmiddels duidelijker af. De premie AMLIN 

blijft behouden, evenals bijdrage in het solidariteitsfonds en de Precura-bijdrage. Maar de OVB 

verhoogde wel de bijdrage per advocaat met 55,00 €, die aan de balies doorgerekend wordt. 

 

Een en ander leidt onvermijdelijk tot de noodzaak om de baliebijdrage voor komend jaar iets te 

verhogen. De voorgestelde bedragen worden becommentarieerd en na een kort debat binnen de 

raad goedgekeurd. Een nadere uiteenzetting van de redenen die tot de verhoging hebben geleid, 

volgt in het begeleidend schrijven dat na het verzenden van de factuur aan alle confraters zal 

worden bezorgd. 

 

Nog vijf confraters hebben hun bijdrage voor vorig jaar nog niet betaald. De raad heeft haar 

eigen advocaat opdracht gegeven om de gerechtelijke procedures op te starten. 

 

Inzake de rapportering van de derdengelden besliste de raad eerder al dat de deadline hiervoor 

31 januari 2017 is. De rapportering betreft de stand van de derdenrekening per 31 december 

2016 en het detail waaruit duidelijk blijkt aan welke cliënt/dossier aan de diverse bedragen 

toekomen. 

 

 

2. Taxaties 

 

De raad bespreekt vier taxatiedossiers met het oog op een later advies ten behoeve van de 

rechtbank. Mrs Goffin en Mommaerts verlaten de raad tijdens de bespreking van het eerste 

dossier, vermits hun kantoren daarin betrokken partijen zijn. Mr Helsen doet hetzelfde in het 

vierde dossier, om dezelfde reden. 

 

 

3. Commissie permanente vorming 

 

Mr J. De Ketelaere meldt dat twee van onze vrederechters, samen met een deskundige (Dhr. De 

Munter) en parketmagistrate Mevr. TOPS een lezing zullen geven over de gedwongen opname, 

allicht in de maand mei van 2017. Eventueel zal ook langs de zijde van de balie een bijdrage 

hieraan worden gegeven over de deontologische aspecten van bijstand bij gedwongen opnames. 

 

Er zal tevens een lezing over de hervorming van het erfrecht worden gepland eind februari / 

begin maart, gegeven door Mevr. Van Cauter, volksvertegenwoordiger. 

 

Voorts wordt binnen de commissie nog gewerkt aan initiatieven om confraters “in puntennood” 

aan te schrijven en hen aan te sporen hun achterstand in te lopen. In dit kader kunnen de 

confraters in kwestie er nog eens aan worden herinnerd dat het behalen van voldoende punten 

een voorwaarde is om op de lijst te komen/blijven van de tweedelijnsbijstand. 
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4. Communicatie en ICT 

 

Mr. L. Vermassen geeft een stand van zaken betreffende de geplande modernisering van de 

baliewebsite. De kandidaat-webdesigner met wie uiteindelijk in zee wordt gegaan is Primetime 

Communications, omdat hun cv het interessantste leek met het oog op de ontwikkeling van onze 

website. Het plan is om op 1 april van dit jaar de vernieuwde website aan het publiek te kunnen 

voorstellen. Er zal de komende weken dan ook hard gewerkt worden aan tal van te vernieuwen 

topics. 

 

 

5. BJB 

 

Mr. Goffin bericht over de op til zijnde BTW op de pro-Deovergoedingen. Door de bevoegde 

kabinetten werden inmiddels toezeggingen gedaan dat dit nieuwe regime niet ten laste van de 

pro-Deoadvocaten mag vallen. De ongerustheid die hierover bestond, blijkt dus enigszins 

onterecht. 

 

Voorts wordt er nog teruggekomen op het samenwerkingsakkoord met de politie van Leuven 

om de verhoren in het kader van de Salduz-bis-bijstand voor minderjarigen (die geen afstand 

kunnen doen) te centraliseren op woensdag en zaterdag, en dit vanaf 1 februari 2017.  

 

Inmiddels zijn de definitieve lijsten inzake de tweedelijnsbijstand samengesteld. Het is nu zaak 

om alle confraters die daarop figureren af te toetsen aan het nieuwe reglement dat in voege is 

gegaan, en waarin de diverse te vervullen voorwaarden vermeld zijn. 

 

 

6. Stage en beroepsopleiding 

 

De piste-manama bij de universiteiten als alternatief voor de beroepsopleiding krijgt steeds meer 

aanhang. Punt van discussie blijft nog het al dan niet inkrimpen van de rechtenopleiding tot vier 

jaar, doch dit staat vanzelfsprekend los van de manama-opleiding zelf. Meer nieuws volgt 

hierover nog, al kan nu al worden meegedeeld dat de invoering van dit nieuwe systeem nog niet 

voor het komende gerechtelijke jaar zal zijn, allicht wel voor dat erna. 

 

 

7. Tuchtzaken 

 

De stafhouder brengt verslag uit betreffende een tweetal hangende tuchtzaken. 

 

 

8. Deontologie 

 

Het OM heeft ingevolge Potpourri IV thans de verplichting om de stafhouder te informeren 

aangaande veroordelingen van confraters die onder zijn balie ressorteren, en kan hem inlichten 

met betrekking tot lopende strafonderzoeken. 

 

 

9. Balie - magistratuur 
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Eerder werd reeds gemeld dat de commissie balie-magistratuur toe is aan de herziening van de 

diverse bestaande protocollen in burgerlijke, straf- en arbeidszaken. De namen van de confraters 

die deze taak, elk in hun sector, op zich zullen nemen, zijn grotendeels bekend en werden in 

vorig verslag al meegedeeld. Zij zullen elk een inventaris van aandachtspunten opstellen. 

Vanzelfsprekend kan iedere advocaat van onze balie problemen aankaarten rond de werking van 

deze protocollen. Tegen de volgende raad zou de inventaris van deze werkpunten vast moeten 

liggen. 

 

 

 

VI. VARIA 

 

 

1. Uitwerking jubeljaar 175 jaar balie 

 

Een jubileumboek zou voor 8.000,00 € haalbaar zijn, er zal wel nog sponsoring worden gezocht.  

 

 

 

 

 

 

Datum volgende raad: maandag 20 februari 2017 om 17u. 

 

 

Mr. Tim OP DE BEECK     Mr. Jan DE RIECK 

Secretaris       Stafhouder 

 

 

 

 


