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VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 21 juni 2021 

(Gerechtelijk jaar 2020 – 2021) 

 

 

 
Aanwezig: 

 

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

Mrs. Jan DE RIECK, Jacques DE KETELAERE, ,Veerle VANDUFFEL, Els VAN ERUM, 

Patrick ZONDERMAN, Yoeri DECKERS, Tina VAN AERSCHOT, Liesbet VERMASSEN, 

Martin DION, Eva VANGOIDSENHOVEN, Hanne VANHOOF, Annelies VERVAEKE, Joke 

DECABOOTER en Carolien VANACKER. 

 

 

 

Verontschuldigd:   

 

/ 

 

 

In aanwezigheid van: 

 

Mevr. Elien VAN KERCKHOVEN 

 

 

*** 

 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

 

1. Opnames op het tableau 

 

 

 

•         Mr Nina DE ROECK (voorheen balie Antwerpen) 

          Per 1 juni 2021 

          Met behoud van anciënniteit per 1 september 2020 

 Mechelsestraat 107-109 

 3000 Leuven 

          Tel.: 016 239829 
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 Fax.: 016 292805 

 E-Mail: nina.deroeck@dewallens-partners.be 

 

 

 

2. Weglatingen van het tableau 

 

 

 

• Mr. Nils BROECKX 

 Per 1 juni 2021 

 Wegens een betrekking onverenigbaar met het beroep van advocaat 

 

 

 

3.        Opname op de lijst van stagiairs 

 

 

 

• Mr. Cindy CORNELIS 

 Stagemeester: Mr. F. Dewallens 

 Mechelsestraat 107-109 

 3000 Leuven 

 Tel.: 016 239829 

 Fax: 016 292805 

 E-mail: cindy.cornelis@dewallens-partners.be 

 Per 21 juni 2021 

 

• Mr. Sofie DE WILDER (komende van balie Brussel NL) 

 Stagemeester: Mr. A. Vijverman 

 Mechelsestraat 107-109 

 3000 Leuven 

 Tel.: 016 239829 

 Fax: 016 292805 

 E-mail: sofie.dewilder@dewallens-partners.be 

 Per 7 juni 2021 

 Met behoud van ancienniteit per 7 september 2020 

 

 

 

 

II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 

 

 

1. Wijziging kantoorgegevens 

 

 

• Mr. An Huysmans 

 Nieuw e-mailadres: advocaten@meesterhuys.be 
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• Mr. Reinilde HENDRIX 

 Nieuw kantooradres:  

 Gijmelsesteenweg 81 

 3200 Aarschot 

 Tel: 016 568854 

 Fax: 016 569584 

 E-mail : reinilde.hendrix@advocon.be 

 

 

 

 

III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

 

1. Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst 

 

 

De raad verleent goedkeuring aan: 

 

• Mrs. Cynthia TORFS voor oprichting van de BV ”Stilus Advocaten” 

 

 

 

2. Onderbreking van de stage 

 

 

De raad verleent goedkeuring voor onderbreking van de stage aan: 

 

• Mr. Maxime GUYOT 

          per 1 juni 2021 

          voor de duur van 1 jaar 

 

 

 

 

IV.  BALIE LEUVEN 

 

 

 

1. Commissie erelonen/taxatieadviezen: 

 

 

De raad keurt één taxatieadvies goed ten behoeve van de rechtbank. 

 

Mr. Decabooter verlaat de raad bij de het taxatieadvies waarin haar kantoor betrokken partij is. 

 

Mr. P. Zonderman verwijst aangaande de problematiek van kosten en erelonen naar de 

mogelijkheid van arbitrage- zoals vermeld in art. 22 van het baliereglement- dat de voorbije jaren 
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enigszins in onbruik was geraakt. Dit artikel stelt dat de raad een lijst met arbiters aanduidt. Omdat 

de meest recente lijst dateert van 2017, dringt een actualisatie zich op. 

 

Naar aanleiding van een recente vraag tot arbitrage in een concreet dossier, werd een model van 

arbitrageovereenkomst opgesteld, dat echter op enkele kleine puntjes nog moet verfijnd worden.  

De definitieve tekst kan goedgekeurd worden op een van de volgende raden. 

 

 

 

 

2. Penningmeester 

 

 

Mr. L. Vermassen legt een suggestie tot wijziging van artikel 18 van het baliereglement voor, dit 

tot wijziging van de financiële verplichtingen aangaande de baliebijdragen (18.1) en de 

derdenrekeningen (18.2).  

 

De nieuwe tekst luidt als volgt: 

 
 

VI. FINANCIELE VERPLICHTINGEN 

  

Artikel 18.1: Baliebijdragen 

 

Onverminderd de toepassing van de artikelen 144 e.v. van de Codex Deontologie, geldt het 

volgende: 

 

1. De baliebijdrage zoals vastgesteld door de raad van de Orde, is onmiddellijk opeisbaar. 

2. De baliebijdrage is in haar totaliteit verschuldigd door alle advocaten die op 1 januari 

van elk jaar zijn ingeschreven op het tableau of op de lijst van de stagiairs. 

3. De advocaten of advocaten-stagiairs die na 1 februari hun inschrijving vragen, betalen 

pro rata en per begonnen maand de vastgestelde bijdrage. Advocaten-stagiairs die 

evenwel na 31 augustus voor de eerste maal worden ingeschreven op de lijst van de 

stagiairs, betalen een door de raad van de Orde vastgesteld bedrag als baliebijdrage. 

4. Bij niet-betaling van de baliebijdrage binnen de vooropgestelde termijn en na één 

herinnering, is een forfaitaire verhoging van 10% verschuldigd als schadevergoeding, 

onverminderd eventuele intresten. Het bedrag van de baliebijdrage en de verhoging 

kunnen door de Orde worden ingehouden op alle bedragen die door of via de Orde aan 

de titularis toekomen. 

 

 

Artikel 18.2: Derdenrekeningen 

 

1. De titularissen van derdenrekening(en) die ervoor opteren de rekeninguittreksels met 

betrekking tot deze derdenrekening(en) te ontvangen op een wijze waarvoor door de bank 

kosten worden aangerekend aan de Orde van Advocaten Balie Leuven, dienen deze kosten 

op eerste verzoek van de Stafhouder aan de Orde terug te betalen. Indien de gevorderde 

terugbetaling niet gebeurt binnen de maand is van rechtswege een schadevergoeding van 



   - p. 5 

10 % verschuldigd. Deze kosten en de schadevergoeding kunnen door de Orde 

ingehouden worden op alle bedragen die door of via de Orde aan de titularissen 

toekomen.  

2.    De Stafhouder kan de advocaat of de associatie die titularis is van meerdere 

derdenrekeningen waarvoor door de bank kosten worden aangerekend aan de Orde, 

verzoeken het aantal derdenrekeningen te beperken tot één derdenrekening. Wordt op dit 

verzoek niet ingegaan, kan de Stafhouder beslissen alle kosten die verbonden zijn aan het 

houden van meerdere derdenrekeningen, terug te vorderen zoals voorzien sub 1. Dezelfde 

modaliteiten zijn van toepassing 

 

Deze wijziging, die door de raad gedragen wordt, is ingegeven vanuit de volgende overwegingen:   

in het huidige tijdperk van digitalisering heeft het doen toekomen van rekeninguittreksels op 

papier een kostprijs die kan oplopen tot 150,00 € per jaar per confrater. Velen doen dit – terecht 

– niet meer, anderen blijven hier wel voor opteren, wat wil zeggen dat de hele balie daaraan 

meebetaalt. Precies omdat deze kost vermijdbaar is, zal de balie deze niet langer op zich nemen, 

en zullen de kosten daaraan verbonden worden doorgerekend aan de confraters in kwestie. Het 

tweede aspect van de wijziging van art. 18 van ons baliereglement heeft betrekking op het voeren 

van meerdere derdenrekeningen bij ING. De balie betaalt een jaarlijkse kostprijs van 5,15 € per 

derdenrekening, maar deed dit voor alle derdenrekening die bij ING waren geopend, ook voor 

een tweede, een derde of een vierde rekening op naam van dezelfde titularis(sen).  Ook dat zijn 

nodeloze kosten, nu één derdenrekening moet kunnen volstaan. Voortaan zullen de kosten van 

bijkomende derdenrekeningen bij ING verhaald worden op de titularissen ervan.  

 

De raad keurt de aangepaste tekst goed. Alle confraters zullen hieromtrent nog worden 

aangeschreven, hetzij door de balie, hetzij door ING. 

 

 

 

3. BJB 

 

Mr. T. Van Aerschot bericht dat de aanvragen van de pro deo-dossiers gestabiliseerd zijn en in 

september 2021 zullen geëvalueerd worden. De categorie van mensen die vroeger net uit de boot 

vielen, heeft stilaan ook de weg gevonden. Er weze nogmaals aan herinnerd dat de pro deo-

dossiers op 30.06.2021 ten laatste dienen afgesloten te worden. Vanaf 01.07.2021 zullen de 

dossiers verbeterd worden. Er werden tot op heden al ruim 4.000 dossiers ingediend. 

De vergoedingen pro deo werden intussen uitbetaald. 

 

 

4. CJB 

 

 

Mr. E. Vangoidsenhoven meldt dat de telefonische permanenties behouden blijven tijdens het 

gerechtelijke verlof en de fysieke permanenties worden opgeschort tot september. Het justitiehuis 

te Leuven was intussen nog niet opgestart en er zullen dus enkel telefonische permanenties zijn. 

De permanentielijsten voor de maanden juli en augustus van het gerechtelijk verlof zullen 

kortelings worden doorgestuurd.  
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5. Commissie Communicatie, marketing & protocol 

 

 

Mr. J. De Rieck deelt mee dat er op 21.06.2021 een vergadering is geweest waarop de directeur 

ook aanwezig was en waarbij werd overlopen hoe de communicatie tussen de OVB en de balies 

verder kan geoptimaliseerd worden. Op 29.06.2021 vindt ook een bespreking plaats over hoe een 

aantal technische aspecten van het communicatiebeleid (bv. het bijwerken van de website, het 

posten van balienieuws e.d.) stapsgewijs naar de directeur zullen overgeheveld worden. 

 

Er zal geopteerd worden voor eenzelfde lay-out en lettertype binnen de diverse commissies. 

 

 

 

6. Commissie Verzekeringen 

 

 

Het beheer van de oude KBC-polis voor de gerechtelijke mandaten wordt overgedragen aan 

makelaar Van Breda, die ook het beheer heeft over de nieuwe polis Allianz die in september 2021 

in voege treedt. 

 

 

7. Commissie Stage & Beroepsopleiding 

 

 

Mr. A. Vervaeke deelt mee dat de examens zijn afgelopen, maar de resultaten moeten nog 

afgewacht worden.  

 

Qua budget is er weinig wijziging, maar er komt wel een gemengd aanbod van online en fysieke 

werkcolleges aangezien het geven van fysieke werkcolleges toch zeer nuttig blijkt te zijn. 

 

De rapportering van de stagemeesters om na te gaan of zij nog voldoen aan de voorwaarden diende 

normaliter te gebeuren tegen 30.06.2021. Echter wordt daarover pas op 28.06.2021 een 

demonstratie gegeven, zodat deze datum/deadline vermoedelijk zal worden uitgesteld. 

 

Er werd ook een timing bepaald voor de beroepsopleiding voor volgend jaar 2021-2022:  

 

- De inschrijvingen voor de beroepsopleiding voor 1e jaarstagiairs kunnen ten vroegste 

vanaf 20.09.2021 en dienen ten laatste te gebeuren op 31.12.2021. 

- Nadien en meer bepaald vanaf 10.01.2022 zullen de werkcolleges starten. 

- De examens zullen vervolgens plaatsvinden in de 1e week van de Paasvakantie. 

- Een deel van de lessen on demand zullen reeds beschikbaar zijn vanaf oktober 2021. 

 

Op de AV van woensdag 23.06.2021 zal de kostprijs bepaald worden voor dit lessenpakket. Het 

voorstel (berekend op een aantal van 600 stagiairs) is een budget van 1.200 euro per stagiair 

waarvan 30 % zou kunnen betaald worden via de KMO-portefeuille. Belangrijk is dat de kostprijs 

tijdig aan de nieuwe stagiairs en hun stagemeesters kan worden meegedeeld. 

 

 



   - p. 7 

 

8. Commissie Controle rekening derden & witwas 

 

 

Pro-stafhouder E. Goffin informeert over de eerste fase van de witwas en deelt mee dat we nog 

wachten op twee West-Vlaamse confraters die zich engageerden voor het geven van werkcolleges 

over de nieuwe witwasregelgeving; Er is nog geen concrete timing voorzien. Confrater I. Pelgrims 

heeft reeds een aanzet gemaakt voor een informatieschrijven dat kan verspreid worden zodra we 

weten wanneer de werkcolleges kunnen doorgaan.  

 

De organisatie van controles op de witwasreglementering zal echter niet meer voor dit gerechtelijk 

jaar zijn. De beloofde instructies / draaiboek van de OVB laat nog steeds op zich wachten, zodat 

we voorlopig enkel kunnen sensibiliseren en informeren. Vast staat wel dat er een witwas-cel 

komt bij de OVB waarop de balies beroep zullen kunnen doen. 

 

 

 

9. Commissie Deontologie/Tucht 

 

De stafhouder deelt mee dat per september de tuchtraden en tuchtraden in beroep opnieuw 

samengesteld dienen te worden voor de nieuwe ambtstermijn 2021-2024. De artikelen 457, resp. 

465 Ger. W. bepalen daartoe de procedure, die erop neerkomt dat de lokale raden de kandidaten 

voordragen (voormalige leden van de raad als assessoren, voormalige stafhouders als 

kamervoorzitters (van de tuchtraden)). 

Na overleg draagt de raad voor als leden van de Tuchtraad:  

- Stafhouder V. COIGNIEZ als effectief kamervoorzitter 

- Stafhouder E. Halsband als plaatsvervangend kamervoorzitter 

- Mrs. M. Schrevens en K. Helsen als effectief assessor 

- Mr. H. Derde als effectief assessor 

- Mr. K. Geerts als plaatsvervangend assessor 

- Mr. M. Den Dulk als secretaris 

 

Na overleg draagt de raad voor als leden van de Tuchtraad van beroep:  

- Mrs. P. Willemyns en P. Nelissen Grade als effectief assessor 

- Mrs. E. Geysen en A. Coun als plaatsvervangend assessor 

- Mr. L. Evens als secretaris 

 

Een en ander wil zeggen dat sommige van onze voormalig zetelende Leuvense confraters hun 

mandaat niet vernieuwd hebben. De stafhouder en de raad zijn stafhouder F. Dans alsook Mr. T. 
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Janssens zeer erkentelijk voor hun gewaardeerde bijdrage de voorbije jaren, en dankt tevens de 

nieuwe kandidaten voor hun bereidwilligheid om aan deze belangrijke tuchtorganen een 

kwalitatief hoogstaande Leuvense input te geven. 

 

10. Commissie Permanente Vorming 

 

Mr. J. De Ketelaere geeft nogmaals een overzicht van de geplande vormingen tijdens het 

gerechtelijk verlof en tot en met september 2021. Zoals boven reeds vermeld wacht men nog op 

een datum voor de werkcolleges i.v.m. de witwaswetgeving. 

 

Enkele vormingen voor oktober, november en december zitten in de pipeline (onder het nodige 

voorbehoud). Hierover zal nog gecommuniceerd worden in het balienieuws. 

 

 

 

11. Commissie Personeelszaken: 

 

De directeur geeft toelichting omtrent de definitieve beslissing tot de herinrichting van de lokalen 

van het secretariaat. Er werd geopteerd voor een lichte hervorming waarbij naast een nieuw 

bureau en nieuwe kasten er opfrissingswerken zullen gebeuren. Zoals eerder al meegedeeld dient 

het secretariaat zich om te vormen tot een volwaardige onthaalruimte, waar ook rechtszoekenden 

en pro-deoaanvragers kunnen worden ontvangen. Er werd de voorbije maanden intens met twee 

partners op het terrein gecommuniceerd over het ontwerp en het budget, wat maakt dat het 

kostenplaatje beperkt kon worden. 

 

Door deze wijzigingen en het grotendeels in onbruik geraken van de (paleis)postbakjes door de 

snel uitbreidende digitalisering, zullen deze noodgedwongen dienen te verdwijnen tegen begin 

augustus wanneer de werken zullen starten. Er zal nog wel mogelijkheid worden geboden om 

grotere pakketten af te geven en onder toezicht te laten bewaren, alvorens de bestemmeling ze 

komt oppikken. 

 

 

 

 

V.       OVERLEG BALIE MAGISTRATUUR    

 

 

De stafhouder bericht dat Mevr. de Voorzitter van de Vrede- en Politierechters te Leuven aangaf 

dat het recent opgestarte platform van de FOD Justitie aangaande het CRBP (Centraal Register 

van Beschermde Personen) bij de griffies van de vredegerechten tot heel wat overbelasting zorgt, 

nu tal van confraters (voornamelijk bewindvoerders) komen aankloppen voor uitleg omtrent de 

werking van het platform. Feit is natuurlijk wel dat het platform technisch nog heel wat kinder-

ziektes vertoont (o.a. verkeerde koppelingen aan oude of andere dossiers) en dat de advocatuur 

ook maar erg laat betrokken werd bij de ontwikkeling ervan (door de FOD Justitie). Op de griffies 

van de Vredegerechten werd een soort kiosk geïnstalleerd waar particulieren met assistentie van 

de griffie dit platform kunnen consulteren, doch dit systeem dient nog te roderen. De balie zal 

zich alleszins constructief opstellen om het CRBP tot een succesvol concept te laten evolueren. 
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De klachten hierover zullen gebundeld worden binnen de bevoegde commissie waarin onder meer 

confraters Myriam Vandenberghe en Sylvie Van Gastel zetelen. 

 

 

 

 

V.       CONFERENTIE JONGE BALIE    

 

 

De stafhouder bericht dat naar aanleiding van de AV en gelet op de zeer beperkte activiteiten die 

dit jaar konden georganiseerd worden door de Jonge Balie, er na afloop van de AV een etentje 

zal plaatsvinden waarop de raad de jonge balie uitnodigt.  

 

 

 

VI.     VARIA 

 

 

1. Vooruitblik AV-soudureraad 

 

De stafhouder deelt mee dat de nieuwe stemformule via Inkesta een groot succes blijkt te zijn qua 

opkomst. De tool blijkt erg laagdrempelig, en er stemden dit jaar veel meer confraters dan de 

voorbije jaren, een tendens die alleen maar kan toegejuicht worden. 

 

De jonge balie zal voorafgaand aan de AV van vrijdag 25.06.2021 omstreeks 16u00 online 

toelichting geven over het afgelopen en komende werkingsjaar waarna om 16u30 de AV zal 

plaatsvinden met bekendmaking van de verkiezingsuitslag. De concrete inloggegevens om te 

kunnen deelnemen aan deze zoommeeting zullen nog worden meegedeeld.  

 

Tevens werd de datum bepaald voor de soudureraad: die gaat door op 31.08.2021. 

 

 

 

 

Datum soudureraad: dinsdag 31 augustus 2021 om 17u. 

 

 

Mr. Carolien VANACKER Mr. Tim OP DE BEECK 

Secretaris Stafhouder 


