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VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 17 mei 2021 

(Gerechtelijk jaar 2020 – 2021) 

 

 

 

 
Aanwezig: 

 

Stafhouder Tim OP DE BEECK, Vice-stafhouder Febian APS, Pro-stafhouder Erwin GOFFIN, 

Jacques DE KETELAERE, , Els VAN ERUM, Patrick ZONDERMAN, Tina VAN AERSCHOT, 

Liesbet VERMASSEN, Hanne VANHOOF, Annelies VERVAEKE, Joke DECABOOTER en 

Carolien VANACKER. 

 

 

 

Verontschuldigd:   

 

Mr. Veerle VANDUFFEL, Yoeri DECKERS, Martin DION en Eva VANGOIDSENHOVEN 

 

 

 

In aanwezigheid van: 

 

Mr. Elien VAN KERCKHOVEN 

 

 

*** 

 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

 

1. Weglatingen van het tableau 

 

 

 

• Mr. Elisabeth CLAESSENS 

 Per 16 mei 2021 

 Wegens een betrekking onverenigbaar met het beroep van advocaat 
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• Mr. Sofie CLEEREN 

 Per 16 mei 2021 

 Wegens een betrekking onverenigbaar met het beroep van advocaat 

 

 

 

 

2.        Opname op de lijst van stagiairs 

 

 

 

• Mr. Charlotte RUELENS (voorheen balie Limburg) 

 Stagemeester: Mr. G. Fransis 

 C. Meunierstraat 111 

 3000 Leuven 

 Tel.: 016 230256 

 Fax: 016 229929 

 GSM.: 0494 239044 

 E-mail: info@vandebroekfransis.be 

 Per 1 mei 2021 

 Met behoud anciënniteit per 4 september 2020 

 

 

 

3.        Weglatingen van de lijst van stagiairs 

 

 

 

• Mr. Stijn CLERX 

 Per 3 mei 2021 

 Wegens zijn overstap naar de balie van Limburg 

 

• Mr. Britt VERLIES 

 Per 12 april 2021 

 Wegens haar overstap naar de balie van Limburg 

 

• Mr. Lise CREMERS 

 Per 1 mei 2021 

 Wegens haar overstap naar de balie van Antwerpen 

 

 

 

 

 

II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 

 

 

1. Wijziging kantoorgegevens 
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• Mr. Roeland VERLINDEN 

 Nieuw kantooradres:  

 Koning Leopold-I straat 20 

 3000 Leuven 

 Tel: 016 901011 

 E-mail : roeland.verlinden@trent.law 

 

• Mrs. Christos GOUNAKIS, Sam VERBEKE, Toon MUYSEWINKEL, Gust 

    DETIENNE, Hanne VANHOOF, Stefanie GEENS, Lynn VERHOEVEN, Laurent    

    PUISSANT, Maarten KNOPS, Jacob DECLEYN en Trees CEUSTERMANS 

 Nieuw e-mailadres:   

    christos gounakis@trent.law 

 sam.verbeke@trent.law 

    toon.muysewinkel@trent.law 

    gust.detienne@trent.law 

    hanne.vanhoof@trent.law 

    stefanie.geens@trent.law 

    lynn.verhoeven@trent.law 

    laurent.puissant@trent.law 

    maarten.knops@trent.law 

    jacob.decleyn@trent.law 

           trees.ceustermans@trent.law 

 

• Mr. Ben STALMANS 

 Nieuw (bij)kantooradres:  

 Sint-Gillisplein 31 

 3300 Tienen 

 Tel: 016/43.22.07 

 Fax: 016/43.32.09 

 E-mail : secretariaat-diest@best-advocaten.be 

 

• Mr. Antoon VERLINDEN 

 Nieuw kantooradres:  

 Gellenberg 39 

 3210 Lubbeek 

 GSM : 0477 939954 

 E-mail : antoon.verlinden@adveris.be 

 

 

• Mr. Sarah TEUNS 

 Nieuw kantooradres:  

    Constantin Meunierstraat 111 

    3000 LEUVEN 

    Tel : 016 230256 

    E-mail: st@vandebroekfransis.be 
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III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

 

1. Oprichting bijkantoor 

 

 

• Mr Annelies VERVAEKE, per 6 mei 2021 op het adres Mechelsesteenweg 396 te 3020 

Herent. 

 

 

 

 

IV.  BALIE LEUVEN 

 

 

 

1. Commissie erelonen/taxatieadviezen: 

 

 

De raad behandelt drie taxatieadviezen ten behoeve van de rechtbank. 

 

Mr. Decabooter verlaat de raad bij de behandeling van twee taxatieadviezen waarin haar kantoor 

betrokken partij is. 

 

Mr. Patrick Zonderman verlaat de raad bij de behandeling van één taxatieadvies waarin zijn 

kantoor betrokken partij is. 

 

 

 

 

2. Penningmeester 

 

 

Mr. Vermassen licht het resultaat van kalenderjaar 2020 toe: De inkomsten zijn perfect zoals 

ingeschat, maar omwille van Corona waren er minder kosten waardoor het resultaat gunstiger is 

dan begroot. De verschillen zijn vooral terug te vinden in de volgende kostenposten:  

 

- diensten (minder uitgaven dan begroot oa koffiekamer benodigdheden, extra’s)  

- onderhoud gebouwen (poetsdienst e.d.) 

- vergoeding BJB (presentaties e.d.) 

- marketing (enkel zoom en social media) 

- bijdrages jonge balies (geen OC waardoor afspraken ivm sponsoring, slechts de helft subsidies),  

- privaat luik bjb (enkel begroot) 

- receptie-en representatiekosten 

 

Bepaalde kosten moeten in 2021 wel terug in het resultaat worden opgenomen als ze zich dan 

voordoen. Het batig saldo dat thans voorligt dient zoveel mogelijk terug te vloeien naar de 

advocaten aan onze balie zelf. Dat gebeurde deels al via de subsidie van de nieuwe elektronische 
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advocatenpas. Daarnaast zullen de balielokalen een opfrisbeurt krijgen, wat deels ook via het 

overschot kan bekostigd worden.  

 

Er kan geconcludeerd worden dat 2020 geen representatief jaar is, en dat de kaarten volgend jaar 

allicht weer anders zullen liggen.  

 

Aangaande de baliebijdragen is het zo dat alle betrokken confraters hebben gereageerd op het 

schrijven van de stafhouder en betaald hebben of afspraken hebben gemaakt. 

 

 

 

3. BJB 

 

Mr. T. Van Aerschot bericht dat de vooropgestelde datum van september voor ingebruikname 

nieuwe BJB-module vermoedelijk niet zal gehaald worden. 

De vergoedingen voor pro deo-dossiers zullen eerstdaags worden overgemaakt, zodat deze eind 

mei begin juni kunnen uitbetaald worden. 

Mr. T. Van Aerschot wenst nogmaals te benadrukken dat het indienen van afgesloten pro deo-

dossiers ten laatste op 30.06.2021 dienen te gebeuren. 

 

 

4. CJB 

 

 

De stafhouder verwijst naar het balienieuws waarin de details nogmaals zullen vermeld staan om 

nieuwe geëngageerde confraters te overtuigen mee te werken aan de permanentie 

tweedelijnsbijstand. 

 

 

 

5. Commissie Communicatie, marketing & protocol 

 

 

Mr. J. De Rieck deelt mee dat het balienieuws eerstdaags zal worden gecommuniceerd met 

bijzonder aandacht voor de vakantieregeling van rechtbanken en hoven. 

 

 

 

6. Commissie Stage & Beroepsopleiding 

 

 

Mr. A. Vervaeke deelt mee dat de werkcolleges op hun einde lopen en deze week de laatste lessen 

worden gegeven, waarna de examens volgen in juni 2021. Zij heeft ook vernomen dat de lesgevers 

hun examenvragen intussen hebben opgesteld. 

 

Wat betreft de feedback over de lessen: deze zijn heel uiteenlopend, gaande van zeer interessant 

tot te zwaar om te combineren met voltijds werken. Voor een evaluatie dienen we te wachten tot 
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na examens of  tot in 2e stagejaar, waarbij ook bij de stagemeesters zullen gepolst worden naar 

hun bevindingen. Uitzonderlijk (in geval van ziekte of zwangerschap) zijn er ook enkele vragen 

van stagiairs om de examens te mogen uitstellen naar de tweede zittijd. De examendata zijn 

definitief vastgelegd op 31.05.2021, 02.06.2021 en 04.06.2021 en zullen schriftelijk en online 

doorgaan. Ook de timing voor de werkcolleges en examens volgend jaar zou al vastliggen, zodat 

ook stagiairs die later op het jaar starten nog in januari kunnen deelnemen aan de werkcolleges.  

 

 

 

7. Commissie Controle rekening derden & witwas 

 

 

Pro-stafhouder E. Goffin deelt mee dat binnen de commissie derdenrekeningen per lid de 

verdeling is gebeurd voor controle van de derdenrekening voor 2020, zodat elk lid een zes- à 

zevental confraters zal moeten controleren. 

 

Intussen hebben alle confraters, op een paar enkelingen na, gerapporteerd m.b.t. de stand van de 

derdenrekening op 31.12.2020. Wie nog niet rapporteerde werd gecontacteerd en wordt verder 

persoonlijk opgevolgd. 

 

Inzake de witwaspreventie wacht onze balie op verdere richtlijnen vanuit de OVB, wat evenwel 

niet wegneemt dat onze balie alvast op korte termijn zelf zal werken rond informatie en in een 

tweede fase controle. Meer informatie hierover volgt nog. 

 

 

 

8. Commissie Deontologie/Tucht 

 

De raad hoort één confrater zoals in tucht, in toepassing van art. 30quinquies van de codex 

deontologie.  

Er werd lastens een confrater een tuchtdossier opgestart, nadat er geen enkele reactie kwam op 

herhaalde vragen van de stafhouder om bijkomende informatie omtrent een girorekening. 

 

9. Commissie Permanente Vorming 

 

 

Mr. J. De Ketelaere geeft nogmaals een overzicht van de geplande permanente vormingen die ook 

terug te vinden zijn in het balienieuws, zodat alle confraters die nog onvoldoende punten zouden 

behaald hebben, op 31.08.2021 het vereiste aantal van 20 punten kunnen behalen. 

 

. 

 

10. Commissie Adviezen 

 

/ 
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11. Commissie Externe contacten 

 

 

Vice-stafhouder F. Aps bericht dat er heel wat onduidelijkheid bestaat over de werking van de 

verplichte trajectbemiddeling die sinds mei 2021 in voege is bij de familierechtbank. Er wordt 

vastgesteld dat deze trajectbemiddeling nauwelijks gekend is bij het doelpubliek. Bovendien 

wordt deze bemiddeling in de begeleidende brief van de trajectbemiddelaars teveel als dwingend 

voorgesteld waarbij er verwezen wordt naar sancties wanneer men hieraan niet zou meewerken, 

wat deontologisch niet kan. Een evaluatie in juni, samen met Mr. K. Timmerman, zal nodig zijn 

om de kinderziektes van het systeem weg te werken. 

 

De stafhouder verwijst naar het balienieuws, waarin zal gemeld worden dat eenieder die klachten 

wenst te formuleren dit kan bij de baliedirecteur, die deze zal bundelen met het oog op verder 

passend gevolg. 

 

Op het overleg kan misschien ook ingegaan worden op de reden van het verzoek van enkele 

griffiers/bodes om de e-mailadressen van partijen in persoon te vragen, daar waar zij worden 

bijgestaan door een raadsman. 

 

 

 

12. Commissie Personeelzaken: 

 

 

De stafhouder komt terug op het budget en de planning van de herinrichting van de lokalen. 

Intussen is er een offerte van Bulo waarover op 18.05.2021 toelichting zal worden gegeven. Op 

die wijze kunnen de twee ontvangen offertes vergeleken worden en kan de knoop nu relatief snel 

doorgehakt worden. Ideaal zou zijn om de uitvoering van de werken te voltooien tegen eind 

augustus, ten laatste begin september 2021, zodat het paleisleven er zo weinig mogelijk hinder 

van ondervindt. 

 

 

 

13. Sociale Commissie: 

 

 

Mr. J. De Ketelaere brengt ter kennis dat een aantal confraters, onder wie sommigen met medische 

problemen, persoonlijk zijn bezocht en/of door de stafhouder telefonisch werden gecontacteerd 

zodat er bijstand mogelijk is op korte termijn (bv. voor rapportering derdenrekening). 

 

 

 

 

V.      COMMISSIES OVB 
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• De stafhouder bericht omtrent de AV van Diplad, die plaatsvond op 12 mei 2021. Naast 

het overlopen van de cijfers en de balans van de CV Diplad, was er ruim aandacht voor 

de lopende werven inzake IT, alsook de toekomstvisie die de raad van bestuur voor ogen 

heeft. De stafhouders (die namens hun balies samen met de OVB hoofdaandeelhouders 

zijn in Diplad) maakten van de gelegenheid gebruik om de nodige vragen te stellen. Als 

het hele informatiseringsproject van de balies wil slagen, is het van belang dat alle 

advocaten op het terrein naar behoren worden ingelicht over wat er reilt en zeilt in het 

digitale landschap, en dat gaat verder dan alleen maar de digitale advocatenpas of DPA-

deposit. Het is van belang dat er op zeer regelmatige basis informatie vanuit Diplad 

doorstroomt naar de lokale balies, zodat ook de basis geïnformeerd wordt. De raad van 

bestuur van Diplad toonde zich bereid daaraan mee te werken.  

 

• De stafhouder bespreekt kort hetgeen werd gezegd op de AV van het Solidariteitsfonds 

voor Advocaten Gerechtsdeurwaarders, die doorging op 11.05.2021. Dit fonds staat in 

voor financiële hulp aan weeskinderen van advocaten, en / of voor hun overlevende 

echtgenoot of levensgezel. Ter spijziging van dit fonds draagt iedere tableau-advocaat 

100 € per jaar bij aan de OVB, en iedere stagiair 50 €. In 2020 werd aan leden van de 

Leuvense balie in totaal 20.782,00 € uitgekeerd, daar waar er 45.300,00 € was 

bijgedragen. 

 

• De stafhouder deelt mee dat het budget en jaarrekening van de OVB voor 2020 ook een 

batig saldo kent, voornamelijk ook omdat er minder kosten geweest zijn omwille van 

corona. 

 

 

 

 

VI.       CONFERENTIE JONGE BALIE    

 

 

De raad beraadt zich over de organisatie van de AV (al dan niet gekoppeld aan een klein event op 

latere datum) gelet op de nog geldende corona-maatregelen en de eventuele samenwerking met 

de conferentie van de jonge balie.  

 

 

 

 

VII.     VARIA 

 

 

1. Aanduiden leden stemopnemingsbureau 

 

Conform art. 6 van het baliereglement dient de raad de leden van het stemopnemingsbureau aan 

te duiden. Drie confraters die hier ook al in het verleden hun diensten aan onze balie verleende, 

zijn ook nu weer beschikbaar. De raad verleent zijn akkoord met de kandidaturen van mr. M. Den 

Dulk, mr. R. Vaes en mr. K.Geerts en duidt hen aan als lid van het stemopnemingsbureau, om op 

24.06.2021 de stemmen op te nemen.  
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De stafhouder deelt mee dat onze balie, zoals nagenoeg alle andere Vlaamse balies, in zee zal 

gaan met Inkesta, een extern bedrijf dat online-verkiezingen organiseert, nu de OVB niet langer 

de verkiezingssoftware op het privaat luik aanbiedt. Het pakket van Inkesta betreft een 

basissoftware met testprogramma (via een voorafgaande testmail ter evaluatie van de 

doorgegeven e-mailadressen). De kostprijs zou ongeveer 500,00 € bedragen. 

 

 

 

 

 

 

Datum volgende raad: maandag  21 juni 2021 om 17u. 

 

 

Mr. Carolien VANACKER Mr. Tim OP DE BEECK 

Secretaris Stafhouder 


