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VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE
VAN DE BALIE TE LEUVEN
Raad van 22 februari 2021
(Gerechtelijk jaar 2020 – 2021)

Aanwezig:
Stafhouder Tim OP DE BEECK, Vicestafhouder Febian APS, Prostafhouder Erwin GOFFIN,
Mrs, Jan DE RIECK, Jacques DE KETELAERE, Patrick ZONDERMAN, Els VAN ERUM,
Yoeri DECKERS, Tina VAN AERSCHOT, Liesbet VERMASSEN, Martin DION, Hanne
VANHOOF, Annelies VERVAEKE, Joke DECABOOTER en Carolien VANACKER.

Verontschuldigd:
Mr. Veerle VANDUFFEL en Eva VANGOIDSENHOVEN

***

I.

TABLEAUAANGELEGENHEDEN

1.

Opnames op het tableau

•

Mr Thierry VANSWEEVELT (voorheen bijkantoor)
Per 10 februari 2021
Mechelsestraat 107
3000 Leuven
Overige gegevens blijven ongewijzigd

•

Mr. Pomelien VANCAUDENBERG
Per 18 januari 2021
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Met behoud van anciënniteit per 26 oktober 2020
Koning Leopold I-straat 32
3000 Leuven
Tel 016 228664
Fax 016/299404
E-mail pv@degendtadvocaten.be

2.

Weglatingen van het tableau

•

Mr. Myrthe MAES
Per 11 februari 2021
Wegens haar overstap naar de balie van Limburg

•

Mr. Joeri LETEN
Per 24 januari 2021
Wegens zijn overstap naar de balie van Brussel NL

3.

Opname op de lijst van stagiairs

•

Mr. Lucas VAN BAREL
Stagemeester: Mr. V. Coigniez
Vaartstraat 64
3000 Leuven
Tel.: 016 310131
Fax: 016 225101
GSM.: 0494 239044
E-mail: lucas.vanbarel@legrand-law.com
Per 22 februari 2021

•

Mr. Maxime GUYOT
Stagemeester: Mr K. Maes
Philipssite 5
3001 Leuven
Tel.: 016 222473
Fax : 016 222482
E-mail: maxime.guyot@nelissengrade.com
Per 15 januari 2021
Met behoud van anciënniteit per 17 december 2018
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II.

KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA

1.

Wijziging kantoorgegevens

•

Mr. Monique DEN DULK
Nieuw emailadres: m.dendulk@mladvocaten.be

•

Mr. Annelies VERVAEKE
Nieuw emailadres: a.vervaeke@mladvocaten.be

•

Mr. Johan DE HOUWER
Nieuw emailadres: johan@advocatendehouwer.be
Nieuwe website: www.advocatendehouwer.be
Schrapping faxnummer
Overige gegevens blijven ongewijzigd

•

Mr. Hendrik BAUMANS
Nieuw emailadres: hendrik.baumans@areaal.be

•

Mr. Ignace PELGRIMS
Nieuw emailadres: ip@pg-law.be

III.

ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN

1.

Erkenning als stagemeester

De raad erkent als stagemeester:
•

Mr. Martin DION

•

Mr. Gust DETIENNE

2.

Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst

De raad verleent goedkeuring aan:
•

Mrs. Mathieu HENDERIKX en Sam GOMMERS voor oprichting van de
advocatenassociatie BV “Animo” en de eenpersoonsvennootschappen BV “Mathieu
Henderickx” en de BV “Sam Gommers”
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IV.

COMMISSIES OVB

De stafhouder bericht kort over de diverse initiatieven op reglementerend vlak die momenteel bij
de OVB op tafel liggen, en die in mindere of meerdere mate actueel zijn.
Het nieuwe insolventiereglement werd gefinaliseerd en is van kracht. Daarnaast wordt gewerkt
aan een finetuning van de artikelen rond de belangenconflicten in de codex deontologie, en zijn
er opnieuw stemmen die opgaan om een reglement betreffende specialisaties in te voeren, al moet
nog worden afgetoetst of voor dat laatste een draagvlak bestaat.

V.

BALIE LEUVEN

1.

Commissie erelonen/taxatieadviezen:

Mr. P. Zonderman deelt mee dat er in drie dossiers taxatieadviezen werden opgesteld en door de
commissie werden goedgekeurd. Daarnaast zijn er nog een aantal bemiddelingen lopende en nog
een aantal taxaties hangende.

2.

Penningmeester

Mr. L. Vermassen geeft een stand van zaken aangaande de betaling van de baliebijdragen. De
oproep tot tijdige betaling in het vorige verslag is kennelijk niet in dovemansoren gevallen. De
betalingen lopen momenteel vlot binnen. De baliebijdrage dient ten laatste op 03.03.2021 betaald
te worden. De penningmeester stelt ook vast dat de reeds ontvangen verzoeken tot gemak van
betaling steeds gestaafd en/of gemotiveerd worden, zoals ook gevraagd.
Wat betreft de beleggingsportefeuille van onze balie bij ING, deelt de penningmeester mee dat
ING ons liet weten dat verder beheer via private banking van onze portefeuille niet langer
interessant blijft wegens te kostenintensief in functie van de hoegrootheid van de portefeuille.
Beter zou zijn om over te schakelen naar een centraal beheer, via de alternatieven die ING
daarvoor aanbiedt. Met name Antea, een duurzaam beleggingsfonds, werd het interessantst
bevonden, en de balie zal daarop intekenen. Momenteel zijn er weinig andere (conservatieve)
opties met een evenwaardig rendement, doch dit zal nauw opgevolgd worden en indien nodig
wordt een andere optie bekeken.
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3.

BJB

Mr. T. Van Aarschot deelt mee dat de stijging in het aantal pro deo-dossiers, ondanks de
verhoging van de inkomensgrenzen, nog altijd beperkt is.
Zoals in de vorige verslagen reeds werd benadrukt, zijn de barema’s van de inkomensgrenzen om
te bepalen of een persoon in aanmerking komt voor een pro deo advocaat sinds 1 september 2020
verhoogd. Dit wil zeggen dat bij een steeds ruimere groep van cliënten de deontologische
verplichting om bij de eerste consultatie te wijzen op het bestaan van het pro-Deosysteem haar
belang heeft.

4.

Commissie Communicatie

Stafhouder J. De Rieck deelt mee dat de nieuwe bestuurder van de commissie OVB, mr.
Vandromme, op woensdag 24.02.2021 een overleg met hemzelf en de stafhouder heeft gepland
om zijn beleid uiteen te zetten, alsook om te luisteren naar de noden en verwachtingen van iedere
lokale balie afzonderlijk. De raad wisselt hierover kort van gedachten. Teneur is dat op het privaat
luik van de OVB intussen veel informatie terug te vinden is, hoewel niet altijd logisch geordend.
Er wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van andere communicatiekanalen via de sociale media,
zoals LinkedIn, facebook. Er zal worden afgetoetst hoe de OVB hiertegenover staat, en hoe men
aldaar het communicatiebeleid de komende jaren zal uitrollen.

5.

Commissie Verzekeringen

Mr. Y. Deckers deelt mee dat er een verandering is met betrekking tot de polis van de
aansprakelijkheidsverzekering voor de curatoren verbonden aan de Leuvense balie : op
01.09.2021 loopt de collectieve polis die destijds door de Leuvense balie afgesloten werd bij KBC
Verzekeringen ten einde en zal de overstap gemaakt worden naar de collectieve polis bij Allianz,
afgesloten via de OVB.

6.

Commissie Stage & Beroepsopleiding

Mr. A. Vervaeke kan met genoegen meedelen dat het eerste werkcollege deontologie met
stafhouder V. Coigniez op 22.02.2021 online van start is gegaan, en dat zij dit zelf als begeleider
heeft gevolgd. Alle eerstejaarsstagiairs volgen intussen de werkcolleges deontologie. Nadien zal
het vak strafprocesrecht met werkcolleges worden gegeven en tenslotte burgerlijk procesrecht.
De examens zullen digitaal en schriftelijk worden georganiseerd na afloop van de respectievelijke
werkcolleges, meer bepaald op volgende data: deontologie op 31.05, strafprocesrecht op 2.06 en
burgerlijke procesrecht op 4.06.2021. Deze data zullen nog aan de stagiairs gecommuniceerd
worden. In het tweede jaar van de stage zal men evolueren naar een soort businessschool-model,
dat meer praktisch zal worden ingevuld.
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Belangrijk te vermelden is dat de OVB aan de stafhouders heeft meegedeeld dat de rapportering
van de stagemeesters intussen werd uitgesteld naar 30.06.2021. Alsdan zal er ook een tool moeten
worden ontwikkeld die nagaat of de stagemeester voldoet aan de diverse vereisten die (blijvend)
vervuld dienen te zijn om stagemeester te kunnen zijn en blijven. Meer informatie hierover volgt
nog.

7.

Commissie Controle rekening derden & witwas

Pro-stafhouder E. Goffin deelt mee dat vanaf maart 2021 de eerste bespreking van de controles
derdenrekening en lottrekking zullen opgestart worden. Door een wijziging van de module te
elfder ure (tijdens de rapporteringsperiode) kwamen sommige confraters die al hadden
gerapporteerd opnieuw op “niet ok” te staan. Hierover werd eerder gecommuniceerd.

8.

Commissie Deontologie/Tucht

De stafhouder verwijst naar een zestal hangende tuchtonderzoeken en geeft mee dat er nog elf
tuchtzaken opgestart zullen worden aangaande frappante tekorten in het aantal te behalen punten
permanente vorming. Een aantal confraters met een beperkt tekort of vrijstelling, zullen nog een
schrijven ontvangen met duidelijke richtlijnen naar de toekomst toe. De stafhouder zal dit samen
met de commissie verder opvolgen.

9.

Commissie Permanente Vorming

Mr. J. De Ketelaere deelt mee dat tot juni alle vormingen werden ingevuld. Er wordt bekeken of
er nog bijkomende vormingen aangaande actuele problemen in het verkeersrecht (door
politierechter L. Braeways of E. Desmedt) of over de coronaproblematiek (vraagstelling aan het
grondwettelijk Hof-diversiteit tussen politierechtbanken) kunnen georganiseerd worden.

10.

Commissie Externe Contacten

Vicestafhouder F. Aps verwijst naar het afgelopen overleg balie magistratuur met rechter Mevr.
H. De Paepe en voorzitter B. Huygelier (zie ook verder) aangaande het proefproject
trajectbemiddeling, dat positief wordt onthaald en vanaf mei 2021 zou kunnen opgestart worden.
Voorafgaand aan de inleidingszitting van de familierechtbank zou er via videoconferentie reeds
een eerste bemiddelingsgesprek kunnen plaatsvinden, of, indien dit niet mogelijk is voor de
zitting, op de dag van de zitting zelf. Het verloop van de zitting en het aantal bemiddelaars werd
wel nog niet verduidelijkt. Mr. Timmermans zal navraag doen of naast de bemiddelaars van het
forum, alle bemiddelaars hiertoe zullen opgeroepen worden.
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Tijdens de permanente vorming van eind april 2021 zal een familierechter toelichting komen
geven over de trajectbemiddeling en de formule-Hobin die door de familierechters verschillend
wordt toegepast.

11.

Commissie Personeelszaken

De stafhouder bericht dat er een 5-tal kandidaten solliciteerden voor de vacature van juridisch
stafmedewerker (functie van “directeur”) die werd bijgecreëerd. Uiteindelijk werd huidig
confrater E. Van Kerckhoven weerhouden voor deze functie. Na haar weglating zal zij een
arbeidsovereenkomst met onze balie ondertekenen en kan zij van start gaan.
Dit zal tevens een herinrichting van de balielokalen tot gevolg hebben. De firma Effect heeft reeds
drie mogelijke opties voorgesteld waarbij de ruimte van het secretariaat veel functioneler en
optimaler zal worden ingevuld in functie van de noden (bv. aparte ruimte gesprekken pro deo).
Nog voor het bouwverlof zouden deze werken kunnen voltooid worden.

IV.

OVERLEG BALIE MAGISTRATUUR

Zoals reeds aangehaald onder punt 11. vond er op 04.02.2021 jl. een nieuw overleg balie
magistratuur plaats. Diverse topics werden er besproken.
De voorstelling van de stagiairs zal verplaatst worden naar een nieuwe datum in het najaar,
aangezien de coronacrisis voor onduidelijkheid blijft zorgen. De voorstelling van onze huidige
eerstejaars zou dan eventueel samen kunnen georganiseerd worden met de voorstelling van de
nieuwe stagiairs, eventueel in twee shiften.
De stafhouder licht toe dat er inzake de inzage van raadkamerdossiers op afstand (online, van op
een andere raadkamergriffie dan diegene waar het dossier berust) in Leuven vlotter wordt
toegepast. Nationaal overleg is absoluut nog nodig, maar men is een eind in de goede richting
opgeschoven.
Ook i.v.m. de elektronische neerlegging van stukkenbundels (inventaris en stukken apart!) en van
andere processtukken rijzen nog vragen. Niet altijd is duidelijk wat een processtuk is en wat niet,
en of bepaalde stukken nog kunnen worden gemaild aan de griffie in plaats van dat ze digitaal
worden neergelegd. Uniformiteit is hier een must, maar is nog geen feit.
Er zijn nog steeds een aantal klachten aangaande het verloop van de zittingen van de
politierechtbank, die bij een volgend overleg zullen besproken worden met de politierechters en
het parket. Er gaan stemmen op die streven naar meer spreiding van de zaken via meer blokken
per zitting (zes of acht). Voorwaarde is dan wel dat het OM bereid is om de dagvaardingen hieraan
aan te passen. De huidige regeling, met als belangrijk aspect het gegeven dat burgers eerst
passeren, was ingegeven vanuit corona-bekommernissen, met name om geen te grote groep
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wachtenden in de gang te krijgen. Het lijkt nuttig om buiten onze grenzen te zoeken naar
alternatieven.

VI.

VARIA

1. Vacatures probatiecommissie:

De stafhouder meldt dat hij eind deze maand de namen zal doorgeven van de confraters die zich
kandidaat stellen om als vast of plaatsvervangend lid te zetelen in de probatiecommissie. Deze
vacatures werden ook al meegedeeld via het balienieuws, en er volgde behoorlijk wat respons op.

Datum volgende raad: maandag 22 maart 2021 om 17u

Mr. Carolien VANACKER
Secretaris

Mr. Tim OP DE BEECK
Stafhouder

