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VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 26 april 2021 

(Gerechtelijk jaar 2020 – 2021) 

 

 

 

 
Aanwezig: 

 

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

Jacques DE KETELAERE, , Els VAN ERUM, Veerle VANDUFFEL, Patrick ZONDERMAN, 

Yoeri DECKERS, Tina VAN AERSCHOT, Liesbet VERMASSEN, Martin DION, Eva 

VANGOIDSENHOVEN, Annelies VERVAEKE, Joke DECABOOTER en Carolien 

VANACKER. 

 

 

 

Verontschuldigd:   

 

Mr. Hanne VANHOOF 

 

 

 

In aanwezigheid van: 

 

Mr. Elien VAN KERCKHOVEN 

 

 

*** 

 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

1. Opnames op het tableau 

 

 

 

•         Mr Nancy HUYGELS (voorheen balie Dendermonde) 

          Per 26 april 2021 

          Met behoud van anciënniteit per 14 november 1997 

 Provinciesteenweg 11 
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 3150 Haacht 

          Tel 016 640895 

 Fax 016 733841 

 E-mail: huygelsnancy@hotmail.com 

 

•         Mr Henri BERKMOES (hoofdinschrijving) 

          Per 1 april 2021 

          Met behoud van anciënniteit per 26 oktober 2018 

 Amerstraat 121 

 3200 Aarschot 

          Tel 0478 448637 

 Fax 016 443250 

 E-mail: henri.berkmoes@advocaat.be 

 

• Mr. Simon KNUTS 

 Per 26 februari 2021 

 Neerijsesteenweg 16 

 3061 Leefdaal 

 Tel 02 4450544 

 Fax 02/445.05.66 

 E-mail: simon@deschreye-sommerijns.be 

 

 

 

2. Weglatingen van het tableau 

 

 

 

• Mr. Valérie VANCOPPENOLLE 

 Per 1 april 2021 

 Wegens een betrekking onverenigbaar met het beroep van advocaat 

 

• Mr. Elien VAN KERCKHOVEN 

 Per 1 april 2021 

 Wegens een betrekking onverenigbaar met het beroep van advocaat 

 

• Mr. Louis CARLIER 

 Per 3 maart 2021 

 Wegens zijn overstap naar de Balie van Gent 

 

 

3.        Opname op de lijst van stagiairs 

 

 

 

• Mr. Floris VAN KEER 

 Stagemeester: Mr. M. Dion 

 Amerikalaan 21 

 3000 Leuven 

 Tel.: 016 795432 



   - p. 3 

 Fax: 016 795431 

 GSM.: 0494 239044 

 E-mail: info@dion-guelinckx.be 

 Per 26 april 2021 

 

 

• Mr. Sarah DUCHATEAU 

Stagemeester: Mr Ilse Sommerijns 

Neerijsesteenweg 16 

3061 Leefdaal 

Tel.: 02 4450544 

Fax : 02 4450566 

E-mail: sarah@deschreye-sommerijns.be 

Per 26 april 2021 

 

• Mr. Sarah BECKERS 

Stagemeester: Mr Pieter Jongbloet 

Oude Diestsesteenweg 13 

3010 Leuven 

Tel.: 016 889106 

E-mail: sarah.beckers@jongbloetadvocaten.be 

Per 26 april 2021 

 

 

 

4. Wijziging stagemeester 

 

 

 

• Mr Trees CEUSTERMANS, per 1 april 2021 

          Nieuwe stagemeester : Mr. G. Detienne 

 Koning Leopold-I straat 20 

 3000 Leuven  

 Tel 016 901011 

 E-mail: trees.ceustermans@evplus.be 

 

• Mr Elise SABLON, per 17 april 2021 

          Nieuwe stagemeester : Mr. J. Durnez 

 Waversebaan 134A 

 3050 Oud-Heverlee 

 Tel 016 406040 

 Fax 016 406875 

 E-mail: elise.sablon@hotmail.com 

 

 

 

 

II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 
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1. Wijziging kantoorgegevens 

 

 

• Mr. Wim GOOSSENS 

 Nieuw kantooradres:  

 Aarschotsesteenweg 810 

 3012 Wilsele 

 GSM : 0498 409944 

 E-mail : info@advocaatwimgoossens.be 

 

• Mrs. Myriam VAN DEN BERGHE & Veerle VANDUFFEL 

 Schrapping faxnummer 

 

• Mr. Nathalie ALBERT 

 Nieuw e-mailadres : nathalie@adv-schoolmeesters.be 

 

•     Mr. Sigrid VOLDERS 

 Schrapping faxnummer 

 

•     Mr. Karlien TOSSYN 

 Nieuw kantooradres:  

 Toverbergstraat 5/8 

 3020 Veltem-Beisem 

 GSM : 0498 740610 

 E-mail : karlien.tossyn@advocaat.be 

 

 

 

 

 

III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

 

 

1. Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst 

 

 

 

De raad geeft goedkeuring aan: 

 

• Mrs. Jan DE RIECK, Chris VANDEBROECK en Johan VERSTRAETEN, voor wijziging 

van de VOF naar de BV ”Vandebroeck, De Rieck, Verstraeten” 

 

• Mr. Thierry VANSWEEVELT, voor wijziging van de BVBA naar de BV 

”ADVOCATENKANTOOR VANSWEEVELT” 

 

 

 

2. Weglating als stagemeester 

mailto:info@advocaatwimgoossens.be
mailto:nathalie@adv-schoolmeesters.be
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De raad laat weg als stagemeester: 

 

• Mr. Kristiane HUBRECHTS 

 

 

 

 

IV.  BALIE LEUVEN 

 

 

 

1. Commissie erelonen/taxatieadviezen: 

 

 

Mr. P. Zonderman deelt mee dat er nog twee adviezen in hangende zijn, en waarin nog slechts 

enkele kleine nuances dienen aangepast te worden. Allicht zullen zij voor behandeling op de 

volgende raad worden gebracht. 

 

 

 

2. Penningmeester 

 

 

Mr. L. Vermassen geeft een stand van zaken aangaande de betaling van de laatste baliebijdragen. 

Deze blijken behoorlijk vlot te zijn binnengekomen. Het – uiterst beperkte – kransje confraters 

die tot op heden nog geen enkel teken van leven werd ontvangen, werd aangeschreven. Intussen 

kwamen er al drie reacties binnen (waarvan twee betalingen en één betaling nog te ontvangen in 

de loop van deze week). Opzichtens diegenen die tegen 03.05.2021 nog steeds niet thuis geven, 

zal de stafhouder de tuchtprocedure opstarten. 

 

Het resultaat van de boekhouding voor 2020 werd ontvangen, en een overzicht hiervan zal volgen 

op de volgende raad. Er werden wegens de covid-toestanden veel kosten niet gemaakt, zodat de 

balans er positief uitziet. 

 

 

 

3. BJB 

 

Mr. T. Van Aerschot meldt dat de nieuwe BJB-module wordt getest. Via het balienieuws werd 

ook al meegedeeld dat de pro deo-dossiers ten laatste op 30.06.2021 moeten worden afgesloten. 

Het bedrag van de vergoeding zal 75,09 € per punt bedragen zoals verwacht.  

De stafhouder resumeert dat de stijging in het aantal dossiers stilaan wordt gevoeld. Mr. T. Van 

Aerschot bevestigt dat er vroeger 90 à 100 nieuwe dossiers per week binnenkwamen, nu 130 per 

week. Momenteel kunnen deze met de huidige BJB-ploeg verder worden opgevangen en zijn er 

halfwekelijkse rotaties bij de 6 verbeteraars van de aanvragen, hetgeen betekent dat zij om de 

drie weken een schift hebben van een halve week. 
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De raad doet nogmaals een warme oproep naar gemotiveerde confraters die pro deo-dossiers 

wensen te behartigen. 

 

 

4. CJB 

 

 

Mr. E. Vangoidsenhoven meldt dat de adviezen binnen het CJB verder lopen. Ondanks de vraag 

naar nieuwe geëngageerde confraters die willen meewerken aan de permanentie is er weinig 

reactie gekomen. Geïnteresseerde confraters mogen zich nog steeds melden. De nodige info kan 

u ook terugvinden in het balienieuws. 

 

 

 

5. Commissie Stage & Beroepsopleiding 

 

 

Mr. A. Vervaeke vervoegde zelf de lessen burgerlijk procesrecht die op 26.04.2021 van start zijn 

gegaan. De reacties zijn veelal positief, maar volgens de stagiairs is de hoeveelheid leerstof zeer 

groot. De data van de examens liggen vast en kunnen zowel door de stagiairs als hun stagemeester 

nagelezen worden in het balienieuws. Daarop is eveneens een volledig overzicht van de 

beroepsopleiding terug te vinden en kan men zich ook inloggen voor het volgen van webinars on 

demand. 

 

Mr. A. Vervaeke licht nog toe dat ook de lessen deontologie en de pleitoefening zullen volgen, 

alsook een soort businessschool gedurende drie dagen. Ook dienen de stagiairs in hun 2e jaar stage 

een paper af te leveren. 

 

Vicestafhouder F. Aps voegt toe dat dit hele opzet een aanzet kan zijn tot het heroverwegen van 

een soort master-na master (manama) op universitair niveau, waarvan in het verleden reeds sprake 

was. 

 

 

 

6. Commissie Controle rekening derden & witwas 

 

 

Prostafhouder E. Goffin bericht dat na de loting de derdenrekeningen aan de betrokken confraters 

werden opgevraagd tegen 30.04.2021. In mei 2021 ligt al een 2e vergadering vast om te starten 

met de controles. 

 

Wat betreft de witwasproblematiek liet de OVB weten dat een draaiboek vanwege de commissie 

deontologie nu echt nakend is. Er is op OVB-niveau tevens een “train the trainers”-opleiding 

bezig, die voor meer lokale know-how zal zorgen. Inmiddels wil onze balie niettemin al de eerste 

stappen zetten inzake witwaspreventie en wordt gewerkt aan het concretiseren van stap 1, nl. 

sensibilisering en informatie. Een aantal pistes worden nog onderzocht om ook een webinar te 

organiseren daartoe. Hoofddoel is om naast informatieverstrekking ook controles te doen, a rato 

van 2,5% van het totaal aantal advocaten. 
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7. Commissie Deontologie/Tucht 

 

De stafhouder verwijst naar een 10-tal tuchtdossiers die werden opgestart naar aanleiding van het 

behalen van een onvoldoende aantal aan punten permanente vorming, meer bepaald tussen 0 en 

10 punten permanente vorming. De stafhouder hoorde inmiddels de meesten van hen. 

Ook voor de niet-betaling van de baliebijdrage (althans het niet-reageren) zal een tuchtdossier 

worden geopend en zal de stafhouder kort op de bal spelen. Hetzelfde geldt voor aanhoudend 

stilzitten inzake rapportering derdengelden. 

De stafhouder wijst erop dat het verwaarlozen van hogergenoemde basisverplichtingen gevolgen 

kan hebben voor eenieder die vermeld staat op de lijsten van stagemeesters, eerstelijns- en 

tweedelijnsbijstand. Ons baliereglement houdt voor ogen dat wie hierop figureert een 

voorbeeldfunctie heeft en dus onberispelijk in orde moet zijn met de balieverplichtingen. Blijkt 

dit niet het geval te zijn, dan kan een oproeping “zoals in tucht”  volgen voor de raad van de Orde, 

die dan desgevallend kan beslissen de confrater in kwestie weg te laten van de lijst. 

 

8. Commissie Permanente Vorming 

 

 

Mr. J. De Ketelaere verwijst naar de laatste permanente vorming gegeven door vicestafhouder F. 

Aps op 23.04.2021 dewelke op veel lof werd onthaald.  

Er volgen nog een 4-tal permanente vormingen aan onze balie waaronder op 30.08.2021 om 14u 

een uiteenzetting door magistraat Sophie Lodewijckx aangaande de ‘do’s and don’t ‘s’ in het 

verkeer’, eventueel ook nog een uiteenzetting door magistraat Ebe Verhaegen over arbeidsrecht. 

Onze Jonge Balie verdient in elk geval een dikke pluim voor haar bijstand aangaande de 

permanente vorming, nu zij zowat de actiefste balie van het land blijkt te zijn. Er zitten nog een 

5- à 6-tal vormingen in de pipeline zodat aan onze balie meer dan de vereiste 20 punten 

permanente vorming kunnen behaald worden. Er zal ook (post-corona) opnieuw contact worden 

opgenomen met de universiteit voor de organisatie van de vormingen en de beschikbaarheid van 

aula’s. 

Bij deze aldus nogmaals de vermelding dat per 31.08.2021 door alle confraters 20 punten 

permanente vorming dienen behaald te worden en er daarna geen inhaalperiode meer wordt 

voorzien. 

 

 

 

9. Commissie Adviezen 

 

 

Mr. P. Zonderman maakt melding van twee uitgebrachte adviezen betreffende postulerende 

confraters. 
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10. Commissie Externe contacten 

 

 

Aangaande de trajectbemiddeling die vanaf mei 2021 wordt opgestart, deelt vicestafhouder F. 

Aps mee dat spijtig genoeg aan de laatste permanente vorming  van 23.04.2021 geen magistraten 

hebben kunnen deelnemen en zij dus ook geen toelichting hebben kunnen geven aangaande de 

verplichte trajectbemiddeling. Deze dient in elk geval plaats te vinden voor de inleidingszitting 

van de familierechtbank. 

 

Er rijzen immers reeds een aantal praktische en juridische vragen, o.m. wat men dient te doen in 

geval van weigering door de cliënt(en), of hoe lang het eerste gesprek duurt. Wanneer en hoe 

ontvangt men een attest en wat zijn de gevolgen indien er geen attest voorgelegd wordt op de 

zitting? Zijn er uitzonderingen (bv bij zwaar partnergeweld), etc.? Het systeem zal dienen 

geëvalueerd te worden zodat het kan bijgestuurd worden. Opmerkingen kunnen aan de directeur 

van de balie worden bezorgd en zullen dan gebundeld worden. Op het overleg balie-magistratuur 

van eind mei 2021 zal dit opnieuw besproken worden. 

 

 

 

11. Commissie Personeelzaken: 

 

 

De stafhouder komt terug op het dossier aangaande de herinrichting van de lokalen van het 

secretariaat. Er is een offerte binnen, doch het budget moet nog scherper worden gesteld. De 

directeur zal het lokaal naast de stafhouder betrekken en het secretariaat vooraan zal een facelift 

krijgen, zodat ook personen die zich aanbieden in het kader van pro deo-dossiers in alle discretie 

te woord gestaan kunnen worden. De bedoeling is om, voor zover mogelijk, de werken tijdens het 

gerechtelijk verlof te laten doorgaan, zodat deze zo weinig mogelijk hinder teweeg brengen. 

 

Zowel de voorzetting van de koffiekamer als het gebruik en inrichting van de stille ruimte dienen  

na het gerechtelijk verlof opnieuw bekeken en geëvalueerd te worden. 

 

 

 

12. Sociale Commissie: 

 

De OVB vroeg de balies om per balie de namen van één of meerdere vertrouwenspersonen mee 

te delen. Deze zullen volgend gerechtelijk jaar een  door de OVB georganiseerde opleiding 

volgen. De vertrouwenspersonen zullen het aanspreekpunt zijn voor problemen van 

grensoverschrijdend gedrag, maar zullen zeker ook in het kader van andere problemen kunnen 

worden aangesproken. De raad heeft beslist om de directeur van de balie, mevr. Elien Van 

Kerkhoven en Mr. Veerle Vanduffel als vertrouwenspersonen aan te duiden. 
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V.      COMMISSIES OVB 

 

 

• De stafhouder bericht aangaande het eerste jaarverslag van het college van toezicht 

(waarin ook oud-stafhouder J. Mommaerts zetelt). Op basis van een rondvraag inzake 

dossiers in tucht en zoals in tucht, werd een statistisch overzicht gemaakt van het 

tuchtbeleid aan de verschillende Vlaamse balies. Dit rapport zal naderhand gepubliceerd 

worden. Het brengt in elk geval naar voren dat er heel wat beleidsmatige couleur locale 

te noteren valt. Het college kwam tot 8 concrete aanbevelingen, die op termijn zullen 

leiden tot een meer homogeen tuchtbeleid op Vlaams niveau. Op 21.05.2021 en 

28.05.2021 biedt de commissie deontologie van de OVB een vorming tucht aan online. 

Deze vorming staat ook voor alle geënteresseerde confraters open en is ten zeerste aan te 

bevelen. 

 

• Op 27.04.2021 is er een thema-AV over het luik Diplad gepland waarin er door de raad 

van bestuur van Diplad toelichting zal worden gegeven omtrent de werking, de financiële 

situatie en de toekomstvisie van dit bedrijf. 

 

• De stafhouder vermeldt dat op het terrein van de deontologie er toch wel wat beweegt 

binnen de commissie deontologie, maar dat sommige van de nog ten gronde te voeren 

discussies in de AV omwille van de corona-periode werden verdaagd naar de 

eerstvolgende fysieke vergadering van de AV (o.a. de discussie aangaande de 

specialisaties, het reglement betreffende de bijstand aan minderjarigen, alsook een 

verfijning van de regels omtrent belangenconflicten). 

 

 

 

 

VI.     VARIA 

 

 

1. Advocatendag OVB 29.04.2022: alvast te noteren in eenieders agenda. 

 

2. Verkiezingen 2021 

 

Vanaf mei 2021 zullen de lijsten van voor te dragen kandidaten voor de raad opnieuw beschikbaar 

zijn op het secretariaat. Nieuwe kandidaten kunnen zich melden. 

 

Er is geen module meer voorzien door de OVB om de verkiezingen online te laten verlopen, doch 

er zal voor een andere online-module gekozen worden die toelaat op een veilige manier een stem 

uit te brengen. Waarschijnlijk wordt dit het Nederlandse bedrijf Inkesta, Mr. K. Geerts heeft 

hiertoe reeds een offerte opgevraagd. 

 

 

 

Datum volgende raad: maandag 17 mei 2021 om 16u. 

 

 

Mr. Carolien VANACKER Mr. Tim OP DE BEECK 

Secretaris Stafhouder 


