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Aanwezig: 

 

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

Mrs Johan MOMMAERTS, Pascal NELISSEN GRADE, Karine TOBBACK, Patrick 
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AKEL 

 

Verontschuldigd: 

  

Mrs Tim OP DE BEECK en Sylvie VANGASTEL 

 

 

 

*** 

 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

 

1. Opnames op het tableau 

 

 

 Mr Aurélie VERHAERT, per 27 januari 2017 

 

 

 

2. Weglatingen van het tableau 

 

 

 Mr Leen SMEETS 

 Per 17 oktober 2016 

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

 

 Mr Saskia SMOUT 

 Per 31 december 2016 

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

 

 

 

3. Opnames op de lijst van stagiairs 
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 Mr Helena DE SCHREYE 

 Stagemeester: Mr D. Salaets 

 Gijmelsesteenweg 81 

 3200 Aarschot 

 Tel.: 016 56 88 54 

 Fax:  016 56 95 84 

 Email: helena.deschreye@advocon.be 

 Per 20 februari 2017 

 

 Mr Julie STRAUVEN 

 Stagemeester: Mr C. Celis 

 F. Allenstraat 4 

 3290 Diest 

 Tel.: 013 55 29 20 

 Fax:  013 55 29 22 

 Email: jstrauven@advonet.be 

 Per 20 februari 2017 

 

 Mr. Sabine BRIJS 

 Stagemeester: Mr. H. Derde 

 Industrieweg 4 / 1 

 3001 Leuven 

 Tel: 016 31 04 20 

 Fax: 016 23 17 32 

 Email: sabine.brijs@metha.be 

 Per 20 februari 2017 

 

 Mr Anouck VANZEER 

 Stagemeester: Mr C. Celis 

 F. Allenstraat 4 

 3290 Diest 

 Tel.: 013 55 29 20 

 Fax:  013 55 29 22 

 Per 13 februari 2017, met behoud van anciënniteit sinds 6 maart 2015 

 

 

 

4. Wijziging stagemeester 

 

 

 Mr. Jeroen VAN EETVELDE, per 1 februari 2017 

 Nieuwe stagemeester: Mr. P. Dillemans 

 Loonbeekstraat 25 

 3040 Neerijse 

 Tel. 016 47 77 46 

 Fax: 016 47 73 52 
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II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 

 

 

 

1. Wijziging kantoorgegevens 

 

 

 Mr. Tom DE SCHUYTENEER  

 Nieuw kantooradres:  

 Erasme Ruelensvest 195 

 3001 Leuven 

 Tel.: 0475 65 55 89 

 Fax: 016 29 96 40 

 Postbakje 101 

 Email: advoddt@skynet.be 

 

 Mr. Sien BECKERS  

 Nieuw kantooradres:  

 Ambachtenlaan 6 

 3001 Leuven 

 Tel.: 016 40 07 17 

 Fax: 016 40 08 17 

 Email: sien.beckers@maxius.be 

 

 Mr. Liesbeth DEVUE  

 Nieuw kantooradres:  

 Kastanjebosstraat 2B 

 3020 Herent 

 Overige gegevens blijven ongewijzigd 

 

 Mr. Yves ANDRIESEN en Annemie BRUSSELAERS 

 Nieuw kantooradres:  

 Klein Dalenstraat 26b 

 3020 Winksele 

 Overige gegevens blijven (voorlopig) ongewijzigd 

 

 Mr Yves MONDELAERS 

 Nieuw emailadres:  

 ymondelaers@me.com 

  

 Mr Joris DE WORTELAER 

 Nieuw emailadres:  

 joris.dewortelaer@bloom-law.be 

 

 Mr Jurgen SOETAERT 

 Nieuw emailadres:  
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 jsoetaert@advonet.be 

 

 Mr Kim GOETHUYS 

 Nieuw emailadres:  

 kim.goethuys@telenet.be 

 

 Mr Marijke GOEGEBUER 

 Nieuw emailadres:  

 marijke.goegebuer@advocatenhageland.be 

 

 Mr Laurent PUISSANT 

 Correct emailadres:  

 laurent.puissant@maxius.be 

 

 

 

 

III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

1. Schrapping bijkantoor 

 

 

 Mr Maria VAN WEYENBERGE, per 14 februari 2017 op het adres Engerstraat 111 te 

3071 Erps-Kwerps. 

 

 

 

IV. O.V.B. 

 

 

1. Commissie Stafhouders 

 

Eind maart/begin april 2017 staat er veel te gebeuren omtrent de advocatenkaart, diplad en e-

deposit: 

 

- De advocatenkaart is klaar en zal op 28 maart uitgerold worden.  Daags voordien wordt 

er een opleiding voorzien voor de medewerkers van de secretariaten.  Het is een soort 

identiteitskaart die de advocaat toegang geeft tot het elektronisch platform en 

ondermeer de opvolger van e-deposit. De kostprijs bedraagt 85,00 € excl. BTW.  Zodra 

de betaling binnen is, wordt de respectievelijke kaart opgestuurd naar het secretariaat 

van de  balie en zullen deze laatsten hiertoe  het nodige doen. Alle info wordt via order-

express aan de advocaten overgemaakt. De Balie van Leuven zal dit eveneens in haar 

eigen nieuwsbrief ter kennis brengen. 

 

- Het is essentieel dat alle advocaten hun rijksregisternummer aan de balie Leuven 

meedelen.  
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- Vanaf 1 april 2017 zal Diplad en e-deposit in werking treden.  Het huidige e-deposit 

blijft nog enkele weken bestaan, louter als overgangsfase.  Het is de doelstelling om 

alles via Diplad te regelen. 

 

- Kostprijs voor het neerleggen van een conclusie: 9,00 €, en dit eenmalig, ongeacht het 

aantal advocaten in de zaak.  

 

- De e-payment/elektronische griffiebon zal nog niet in voege treden vanaf 1 april 2017 

doch zal naar de toekomst in orde worden gebracht. 

 

 

2 Commissie OVB 

 

Tussen de balies Brugge en Kortrijk werd een intentieverklaring opgesteld om vanaf 1 

december 2018 te fuseren. Veurne en Ieper werden aangesproken om zich erbij te voegen. 

 

In het nieuw economisch wetboek 10 wordt verwezen naar knipperlichtsysteem om de 

respectievelijke stafhouder in kennis te stellen van moeilijkheden die zich voordien bij hun 

advocaten. 

 

De griffie van de raadkamer te Leuven weigert de rol van de zaken, de volgorde van de 

onderzoeksrechters en de zaken mede te delen op grond van het recht op privacy.  Dit zou op 

verzoek van de voorzitter van de rechtbank zijn.  Dit dient op het eerst komende overleg balie 

magistratuur besproken te worden.  Wij zijn de enige balie die zulk protocol behoudt.  

Iedereen dient om 9 u aanwezig te zijn, aangezien onderzoeksrechters last minute onderling 

kunnen wisselen.  

 

 

 

V. BALIE LEUVEN 

 

 

1. Commissie erelonen en taxatie 

 

Er liggen geen taxatiedossiers ter bespreking voor. 

 

Er zijn wel een aantal lopende bemiddelingsdossiers.  Mr. Nelissen Grade deelt mee dat hij een 

arbitrage heeft die hij zal behartigen. 

 

Mr. De Ketelaere suggereert om een financiële tegemoetkoming te vragen voor onze 

tussenkomst in taxatiedossiers. De  heer stafhouder zal rekening houden met deze opmerking en 

zal op het einde van dit gerechtelijk jaar dit opnieuw bekijken in functie van het aantal dossiers. 

 

 

2. Penningmeester: overzicht van de niet betaalde baliebijdragen 2016 

 

Mr. Tobback geeft stand van zaken.  

 

Er zijn nog vijf achterstallige niet betaalde baliebijdragen.  Er zullen binnen korte termijn drie 

dagvaardingen vertrekken. 
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Omzetbonus 2016: er zijn geen negatieve intresten doch er wordt wel 5,00 € per geopende 

rekening aangerekend.  Mr. Tobback wenst de derdenrekeningen te controleren aangezien er 

veel slapende derdenrekeningen zijn. Er wordt aan een aantal balies nagekeken om deze 5,00 € 

eventueel door te rekenen aan de advocaat. 

 

 

3. BJB 

 

Mr. Goffin licht toe dat vanaf 1 maart 2017 Mr. Van Aerschot nieuwe BJB-voorzitter wordt.   

 

Bestuurder Financiën OVB, de heer Werner Heyvaert, heeft bevestigd dat de invoering van de 

BTW voor de pro deo advocaten neutraal zal zijn.  Er is geen sprake van prefinanciering.  Er zal 

een systeem hiertoe door de BTW administratie worden uitgewerkt.  Binnen korte termijn wordt 

hierover een circulaire verwacht. 

 

Volgens Mr. Goffin zal het probleem zich vooral situeren voor wat betreft gelden afkomstig van 

pro deo cliënteel. 

 

Omtrent de waarde van het punt heeft Mr. Mommaerts vernomen dat na de kruiscontroles de 

waarde werd bepaald op 23,00 €.  Volgens Mr. Goffin zou dat gebracht worden naar ongeveer 

25,00 € per punt. 

 

Op 1 februari jl. is de bijstand van minderjarigen in kader van de Salduz-wetgeving opgestart.  

Zowel langs  de zijde van de politie als van de advocatuur werd de opstart positief onthaald.  

Mr. Zonderman haalt aan dat er een probleem is met de rechtsbijstandsverzekering in kader van 

familiale verzekering.  Rechtsbijstand tracht zich eronder uit te muizen met als argument dat er 

een advocaat pro deo voor de minderjarige wordt aangeduid. Mr. Zonderman pleit voor een 

gemeenschappelijk standpunt.  Mr. Zonderman verzoekt om een sub-commissie binnen de balie 

te Leuven om deze problematiek aan te kaarten.  Volgens de heer Stafhouder hoort dit tot het 

takenpakket van de OVB.  

 

Mr. Nelissen Grade verwijst naar feit dat de rechtsbijstandsmaatschappijen de erelonen van de 

respectievelijke aangeduide advocaat trachten te beperken. Minister Koen Geens dient hierover 

ingelicht te worden.  Ook dit hoort tot het takenpakket van de OVB.   De heer Stafhouder 

verzoekt om enkele concrete gevallen die hij zal bundelen en zal overmaken aan de OVB.  Mr. 

De Ketelaere zal met de commissie verzekeringen hierover samenzitten.  

 

 

4.  Commissie Communicatie 

 

Mr. Vermassen licht toe dat het ontwerp van de vernieuwde website vorm krijgt: 

 

- De structuur bestaat, de teksten worden ingevuld. 

- Het eerste opzet van het grafisch ontwerp kwam ook heden binnen. 

- 1 april blijft het streefdoel als opstartdatum van de website. 

 

De heer Stafhouder verzoekt om ideeën/suggesties omtrent informatie die  op het Privaat luik 

kan worden opgenomen.  Mr. Akel stelt voor om mede te delen wie wanneer zetelt.  Mr. 
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Vermassen is bereid om suggesties van alle advocaten in ontvangst te nemen.  Dit verzoek kan 

via de nieuwsbrief worden verspreid. 

 

 

5.  Commissie Stage en Beroepsopleiding 

 

Geen opmerkingen 

 

 

6.  Commissie Permanente vorming 

 

Mr. De Ketelaere licht toe: 

 

- 80-85 inschrijvingen voor de eerst volgende opleiding door Mr. Robbie TAS.  De slides 

kunnen  reeds gedownload worden.   

 

- In september zou de opleiding ‘Gedwongen opname’ plaatsvinden. Met het oog daarop nam 

Mr. de Ketelaere contact op met de OVB, nu de vrederechters vragende partij zijn om op 

termijn meer advocaten op de lijsten te krijgen. De studiedag zou dan via de OVB kunnen 

georganiseerd worden. Daartoe gaf Mr. De Ketelaere aan de OVB de namen van de vrede-

rechters door die zich te Leuven bereid hadden getoond om mee te werken.. 

 

- Mr. De Ketelaere en volksvertegenwoordiger C. Van Cauter plannen een toekomstige 

opleiding over nieuw erfrecht die zou kunnen plaatsvinden in de maand mei, in samenwerking 

met Mr. Pignolet en Mr. Aps. 

 

- Er werden een 80-tal brieven met mededeling tekort aan punten permanente vorming 

verzonden.  De reacties volgen waaruit blijkt dat er veel goede wil is.   

 

 

7.   Commissie controle en nazicht rekening derden 

 

OVB wenst om naar toekomst toe een knipperlichtsysteem via het banksysteem uit te werken 

waardoor alle informatie wordt gefilterd.  

 

Voorbeeld knipperlichtsysteem: 

- frequente betalingen tussen gewone en derdenrekening. 

- slapende derdenrekeningen. 

 

Aan de balie van Gent pluist men zelfs alles uit:  visitaties/ ter plaatse gaan inclusief inzage 

boekhouding  naar het voorbeeld van de balies te Nederland, waar de controles veel strenger 

zijn. 

 

Mevrouw Gysemans beschikt over een lijst van niet gerapporteerde rekeningen en lijst van 

gerapporteerde rekeningen waar de argumentatie niet overeenkomt met het bedrag van de 

rekening.  Deze kunnen gebruikt worden voor de controle.  Mr. Zonderman verbindt zich het 

nodige hiervoor te doen. 
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Het weze nog vermeld dat confraters die nog steeds papieren rekeninguittreksels vragen van hun 

derdenrekening een extra kost genereren voor de balie, en dat deze mogelijk persoonlijk zal 

worden doorgerekend. 

 

 

8. Commissie tucht 

 

De stafhouder brengt verslag uit omtrent de lopende dossiers. 

 

 

 

VI VARIA 

 

De openingsconfertentie van de balie te Namen zal plaatsvinden op 10 maart ek.  De Stafhouder 

zal vertegenwoordigend worden. 

 

Op 30 juni 2017 vindt de Plechtige openingsconferentie te Marseille plaats waartoe wij zullen 

uitgenodigd worden.  Mr. E. Halsband zal de honneurs van de Stafhouder waarnemen. 

 

 

 

 

Datum volgende raad: maandag 20 maart om 17 u. 

 

 

 

Mr Klara HELSEN       Mr Jan DE RIECK 

Secretaris ad interim       Stafhouder 
 


