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VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 22 maart 2021 

(Gerechtelijk jaar 2020 – 2021) 

 

 

 

 
Aanwezig: 

 

Stafhouder Tim OP DE BEECK, Vicestafhouder Febian APS, Prostafhouder Erwin GOFFIN, 

Jacques DE KETELAERE, Patrick ZONDERMAN, Els VAN ERUM, Yoeri DECKERS, Tina 

VAN AERSCHOT, Liesbet VERMASSEN, Eva VANGOIDSENHOVEN, Hanne VANHOOF, 

Annelies VERVAEKE, Joke DECABOOTER en Carolien VANACKER. 

 

 

 

Verontschuldigd:   

 

Stafhouder Jan DE RIECK, Mrs. Veerle VANDUFFEL en Martin DION 

 

 

 

In aanwezigheid van: 

 

Mr. Elien VAN KERCKHOVEN 

 

 

*** 

 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

 

1. Opnames op het tableau 

 

 

•         Mr Sam GOMMERS (voorheen balie Brussel NL) 

          Per 15 maart 2021 

          Met behoud van anciënniteit per 10 oktober 2016 

 Sluisstraat 79 

 3000 Leuven 



   - p. 2 

          Tel 0476 63 20 08 

 E-mail: sam.gommers@gmail.com 

 

•         Mr Mathieu HENDERIKX 

          Per 15 maart 2021 

          Met behoud van anciënniteit per 7 januari 2013 

 Sluisstraat 79 

 3000 Leuven 

          Tel 0471 12 92 15 

 E-mail: mathieu.henderikx@gmail.com 

 

• Mr. Stephanie ALLARD 

 Per 22 maart 2021 

 Met behoud van anciënniteit per 15 oktober 2018 

 Kabinestraat 3 

 3401 Landen 

 Tel 0475 68 67 51 

 E-mail: s.allard@legalie.be 

 

 

 

2. Weglatingen van het tableau 

 

 

• Mr. Wim SYS 

 Per 28 februari 2021 

 Wegens zijn overstap naar de balie van Brussel NL 

 

 

 

 

II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 

 

 

1. Wijziging kantoorgegevens 

 

 

• Mr. Ignace PELGRIMS 

 Nieuw emailadres: ip@pg-law.be 

 

• Mr. Nathalie ALBERT 

 Nieuw kantooradres:  

 Diestsestraat 41 

 3270 Scherpenheuvel 

 Tel.: 013 30 17 36 

 GSM : 0498 28 26 79 

 Fax: 013 31 15 55 

 E-mail : na_albert@outlook.com 

 Per 6 maart 2021 

  

mailto:sam.gommers@gmail.com
mailto:na_albert@outlook.com
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III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

1. Onderbreking van de stage 

 

 

• Mr. Helena SEVERIJNS 

          per 22 maart 2021 

          voor de duur van 1 jaar 

 

 

 

 

IV.  BALIE LEUVEN 

 

 

1. Commissie erelonen/taxatieadviezen: 

 

 

Mr. J. De Ketelaere deelt mee dat er een aantal ontwerpen van taxatieadviezen werden nagekeken 

en aan de volgende raad zullen worden overgemaakt. 

 

Mr. P. Zonderman voegt toe dat er één taxatieadvies werd goedgekeurd en er nog twee komende 

taxatieadviezen zijn. 

 

De voorzitter van de commissie zal in samenspraak met de stafhouder een beperkte werkgroep 

samenroepen om tot een aantal interne richtlijnen te komen gelet op de vaak complexe dossiers. 

 

 

 

2. Penningmeester 

 

 

Mr. L. Vermassen geeft een stand van zaken en bericht dat de betalingen van de baliebijdragen 

vlot binnenkomen. Na de vervaldag op 03.03.2021 bleven nog behoorlijk wat confraters in 

gebreke, doch na een reminder bleken nog slechts een 15-tal confraters niet thuis te geven. Een 

beperkt aantal afbetalingsplannen werden ook goedgekeurd. De stafhouder meldt dat hij indien 

nodig de laatste zondaars ter verantwoording zal roepen. 

 

Intussen is ook de omzetbonus van ING voor 2020 toegekend. Deze bedraagt 78.026,84 €. De 

omzetbonus is een percentage op de omzet van alle verrichtingen via de advocaten aan onze balie 

en is een tegemoetkoming van ING voor het hebben van een bankkantoor in het justitiepaleis. 

Deze bonus ligt lager dan het cijfer opgenomen in de begroting en is de laatste jaren ook gevoelig 

gedaald (ongeveer 15.000,00 € minder dan een vijftal jaren geleden). De uitbetaling hiervan 

gebeurt via de OVB via een speciale verdeelsleutel. Een dalende trend van de bonus is ook aan 

de andere balies voelbaar. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de volgende begroting. 

 

 

3. BJB 

 



   - p. 4 

Mr. T. Van Aerschot rapporteert aangaande de vergadering van de commissie BJB d.d. 

22.03.2021. De verruiming van de inkomensgrenzen voor pro deo-dossiers sinds september 2020 

is voor het eerst stilaan voelbaar in de statistieken. De controle van de aanvragen gebeurde al 

eerder zeer kort op de bal en er zal wekelijks bekeken worden of de capaciteit moet verhoogd 

worden.  

Het grootste aantal aanvragen gebeurt via de advocaten zelf, doch ook het aantal aanvragen via 

e-mail stijgt gevoelig. De raad doet een warme oproep aan stagiairs en tableauadvocaten om zich 

in hoofdorde in te schrijven in de applicatie van het BJB zodat aan hen rechtstreeks via het BJB 

nieuwe pro deo-dossiers kunnen worden toebedeeld (naast de voor stagiairs verplichte 25 te 

behandelen pro deo-dossiers). 

Via de werkgroep binnen de OVB en het kabinet van het ministerie van Justitie wordt in elk geval 

geijverd om een snellere uitbetaling te garanderen waarbij er per kwartaal in plaats van per jaar 

wordt gewerkt, zodat nog meer advocaten hiertoe kunnen gemotiveerd worden. Al zal natuurlijk 

ook het budget op termijn moeten verhoogd worden. 

De stafhouder stelt nog dat op deze proactieve manier van werken we de stijging in het aantal 

dossiers voor zullen blijven. 

 

 

4. CJB 

 

 

Mr. E. Vangoidsenhoven bevestigt dat de betalingen van de eerstelijnsbijstand voor de periode 

van september tot december 2020, zoals aangekondigd, werden uitbetaald. 

 

De commissie juridische bijstand is dringend op zoek naar een aantal geëngageerde confraters die 

willen meewerken aan het organiseren van de permanentie. Kandidaten dienen zich te wenden tot 

mr. E. Vangoidsenhoven. 

 

 

 

5.  Commissie Verzekeringen 

 
 

Mr. J. De Rieck en Mr. Y. Deckers  zullen op 23.03.2021 een digitale vergadering houden met de 

makelaar van de OVB (Vanbreda) aangaande de ontwikkelingen in de polis curatoren 

 

 

6. Commissie Stage & Beroepsopleiding 

 

 

Mr. A. Vervaeke geeft een stand van zaken aangaande het verloop van de werkcolleges. Zij deelt 

mee dat deze vlot verlopen en de lessen en werkcolleges deontologie intussen werden afgerond 

en men gestart is met de lessen strafprocesrecht. Deze blijken zeer interessant en werden goed 

voorbereid.  

 

Intussen werden ook de examendata vastgelegd en deze werden via de OVB reeds 

gecommuniceerd aan de stagiairs, met name deontologie op 31.05.2021, strafprocesrecht op 
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02.06.2021 en burgerlijk procesrecht op 04.06.2021. Enkel het tijdstip dient nog bepaald te 

worden. De examens zullen schriftelijk en digitaal doorgaan. Het reglement zal gelijkaardig zijn 

als dat van de vorige jaren met dien verstande dat deze zal aangepast worden aan de online versie 

van de examens. 

 

In het nieuwe stagereglement werd ook bepaald dat een pleitoefening verplicht is gedurende de 

stageperiode, doch niet noodzakelijk dient afgelegd te worden in het eerste jaar. Samen met de 

stageverantwoordelijke, Mr. Ph. Tailleur, zal tijdens het gerechtelijk verlof bekeken worden op 

welk tijdstip dit tijdens het 2e stagejaar zal georganiseerd worden. In principe worden de 

pleitoefeningen via de jonge balies georganiseerd, doch ook de OVB zal mogelijk een 

pleitoefening organiseren. 

 

Mr. H. Vanhoof, die zelf ook het werkcollege strafprocesrecht doceert, licht toe dat er vooral 

administratief een input was van de OVB (o.a. qua lesmateriaal) doch dat de docenten inhoudelijk 

zelf de lessen hebben voorbereid. 

 

 

 

7. Commissie Controle rekening derden & witwas 

 

 

Mr. P. Zonderman licht toe dat tijdens de bespreking van begin maart 2021 al een aantal afspraken 

werden gemaakt voor de nieuwe controle rekening derden nu de rapporterings- en rappelperiode 

is afgelopen en dat ook de loting reeds is gebeurd. 

 

Het aantal dossiers dat aan controle zal worden onderworpen, werd verhoogd naar een 30 à 40-

tal en zal via een aantal knipperlichten sneller bepaalde aberraties kunnen detecteren, en nadien 

hopelijk het systeem kunnen automatiseren. Ook de sociale commissie zal dit langs de zijlijn 

preventief mee opvolgen en de penningmeester kan de lijst nog aanvullen. 

 

 

 

8. Commissie Deontologie/Tucht 

 

De stafhouder verwijst naar een elftal hangende tuchtonderzoeken aangaande de permanente 

vorming (ten aanzien van confraters met een behaald aantal punten tussen 0 en 10); een twintigtal 

confraters (met een behaald aantal punten tussen 10 en 20) werden individueel aangeschreven, 

met de duidelijke boodschap om tegen 31.08.2021 zonder fout 20 punten te behalen. 

In de nasleep hiervan zullen er ook oproepingen zoals in tucht worden verstuurd, ten einde de 

raad erover te laten beslissen of confraters met puntentekorten nog verder zullen kunnen figureren 

op de lijst van stagemeesters, of op de lijsten van eerstelijns-, dan wel tweedelijnsbijstand. Tijdens 

raad van april of mei zal een verdere stand van zaken gegeven worden. 

Intussen werden ook twee kleine tuchtonderzoeken afgerond en is er ook nog één geglobaliseerd 

tuchtonderzoek bezig. 

Op vraag van de stafhouder wisselt de raad vervolgens uitgebreid van gedachten aangaande een 

ontwerp van OVB-reglement inzake specialisaties. De ontwerptekst wordt overlopen en 

bediscussieerd, en vervolgens wordt de denkoefening gemaakt wat dit zou betekenen voor onze 
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Leuvense advocaten, die in al hun verscheidenheid binnen de raad vertegenwoordigd zijn. Hieruit 

blijkt dat onze balie een eerder afwachtend tot negatief standpunt bezigt, in de lijn van de visie 

van andere kleinere balies die geen voorstander zijn van specialisaties/erkenningen. De stafhouder 

zal deze argumenten in het achterhoofd houden en meenemen in de toekomstige debatten die 

hierover nog op OVB-niveau zullen gevoerd worden. 

 

9. Commissie Permanente Vorming 

 

Mr. J. De Ketelaere deelt mee dat tot juni nog vijf vormingen zullen worden gegeven, met een te 

behalen aantal van tien punten. 

 

Tijdens de vorming van 23 april 2021 zal een familierechter ook het trajectbemiddelingsproject 

voorstellen en toelichting geven omtrent dit project alsook over de formule-Hobin die door de 

familierechters verschillend wordt toegepast. 

 

Voor de maanden juli en augustus 2021 zal nog, afhankelijk van de dan nog geldende 

coronamaatregelen, bekeken worden of er fysiek nog een vorming kan worden gegeven door de 

heren A. Alen en L. Brewaeys. 

 

I.v.m. de VRG-alumnidag is het ook nog steeds mogelijk een aantal lezingen uitgesteld te 

bekijken, telkens voor één punt per gevolgd uur. 

 

De stafhouder geeft ook toelichting aangaande het vernieuwd platform op het Privaat Luik van 

de OVB-website omtrent de permanente vorming, waarin alles zal gecentraliseerd worden. De 

organisatie van de permanente vorming die op vele plaatsen tot op heden vooral door de jonge 

balies werd waargenomen, met ook inkomsten voor hen tot gevolg, zou dus ingrijpend kunnen 

wijzigen. Details over al dan niet vaste tarieven + beschikbaarheid op Vlaams niveau van alle 

gegeven vormingen zullen nog volgen. 

 

Per 31.08.2021 zullen alle advocaten 20 punten permanente vorming moeten behaald hebben. In 

dat kader weze herhaald dat er nadien geen “inloopperiode” meer zal voorzien worden. 

 

 

 

V.      OVERLEG BALIE MAGISTRATUUR 

 

 

I.v.m. de elektronische neerlegging van stukkenbundels bestaat er momenteel verwarring  over 

de “interactieve inventaris”, waarmee de rechtbanken wensen te werken van eind maart 2021. 

Deze tool, waarbij op de inventarispagina de diverse apart gescande stukken ogenblikkelijk 

zichbaar kunnen gemaakt worden, kan gebruikt worden in e-deposit, maar vooralsnog niet via 

DPA. Diplad werkt aan een oplossing tegen eind juni. Hoe dan ook is dit systeem nog niet 

veralgemeend, laat staan bindend. De nodige uitleg zal vanuit de magistratuur nog moeten 

gegeven worden aan de stafhouders en meer coördinatie is absoluut nog nodig. 
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VI.     VARIA 

 

 

 

1. Website “prodeoadvocaat.vlaanderen” + “schuldbemiddelaar.vlaanderen”:  

 

 

De stafhouder meldt dat binnen de commissie rechtshulp er bijzondere aandacht is gerezen voor 

een enkele wervingswebsites, waarvan niet duidelijk is of deze al dan niet betalend worden 

aangeboden en wat het businessmodel hiervan is. 

 

 

 

2. Uitwisselingsproject Frantalige balies (initiatief balie Luik):  

 

 

De stafhouder van West-Vlaanderen heeft aan alle stafhouders toelichting gegeven omtrent de 

vraag van de stafhouder van de balie van Luik om een uitwisseling te organiseren van stagiairs 

tussen de Nederlandstalige en Franstalige balies gedurende de periode van een week of enkele 

weken.  Tweede- en derdejaarsstagiairs die hieraan wensen mee te werken kunnen contact 

opnemen met mr. H. Vanhoof. Meer details volgen nog. 

 

 

 

3. Vastleggen data verkiezingen + AV:  

 

 

De stafhouder deelt mee dat de algemene vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 25.06.2021. De 

raad bepaalt vervolgens dat de verkiezingen zullen worden georganiseerd op maandag 21, dinsdag 

22 en woensdag 23.06.2021 met stemopname op donderdag 24.06.2021. 

 

De module op het privaat luik van de OVB zal echter niet meer beschikbaar zijn, doch de balies 

zullen een andere softwareleverancier aanzoeken om de verkiezingen elektronisch te kunnen laten 

verlopen. 

 

 

 

 

Datum volgende raad: maandag 26 april 2021 om 17u 

 

 

Mr. Carolien VANACKER Mr. Tim OP DE BEECK 

Secretaris Stafhouder 


