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VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 20 september 2021 

(Gerechtelijk jaar 2021 – 2022) 

 

 

 
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, Eva 

VANGOIDSENHOVEN, Hanne VANHOOF, Annelies VERVAEKE, Joke DECABOOTER, 

Alexander MEUWISSEN en Carolien VANACKER. 

 

 

 

Verontschuldigd:   

 

/ 

 

 

In aanwezigheid van: 

 

Mevr. Elien VAN KERCKHOVEN 

 

 

*** 

 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

1. Opnames op het tableau 

 

 

 

•         Mr. Ann WITTERS 

          Per 1 september 2021 

 Kwikstraatweg 76 

 3110 Rotselaar 

 Tel 016 234915 

 GSM 0495 220034 

 E-mail: ann.witters@aw-law.be 
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 Met behoud van ancienniteit per 25 maart 1996 

 

 

•         Mr. Brahim BENICHOU 

          Per 13 augustus 2021 

 Sliksteenvest 31 

 3300 Tienen 

 Tel 0496 731932 

 E-mail: brahim@bw-legal.be 

 Met behoud van ancienniteit per 15 maart 2010 

 

 

 

2. Weglatingen van het tableau 

 

 

 

• Mr. Eline VERBINNEN 

 Per 1 september 2021 

 wegens een betrekking onverenigbaar met het beroep van advocaat 

 

 

• Mr. Maarten BROEKX 

 Per 2 september 2021  

 wegens zijn overstap naar balie Limburg 

 

 

• Mr. Shana SCHOUBBEN 

 Per 1 september 2021 

 wegens een betrekking onverenigbaar met het beroep van advocaat 

 

 

 

3.        Opname op de lijst van stagiairs 

 

 

• Mr. Annouk NAZE 

 Stagemeester: Mr. Y. Deckers 

 Vaartstraat 64 

 3000 Leuven 

 Tel 016 310131 

 info@legrand-law.com 

 Per 1 september 2021 

 Met behoud van ancienniteit per 3 september 2019 

 

 

• Mr. Sarah LEVAUX 

 Stagemeester: Mr. A. Dierickx 

            Mechelsestraat 107-109 

           3000 Leuven 
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           Tel 016 23 98 29 

           E-mail: advocaten@dewallens-partners.be 
 

 

• Mr. Eva VANDEVELDE 

 Stagemeeste: Mr. A. Dierickx 

           Mechelsestraat 107-109 

           3000 Leuven 

           Tel. 016 23 98 29 

           Email: advocaten@dewallens-partners.be 

 

 

 

4.        Weglatingen van de lijst van stagiairs 

 

 

• Mr. Alexandra VAN BEURDEN 

 Per 1 september 2021 

 wegens haar overstap naar de balie van Antwerpen 

 

 

 

5. Wijziging stagemeester 

 

 

• Mr Antje WITTERS  

per 1 september 2021 

          Nieuwe stagemeester : Mr. Johan VERSTRAETEN 

 Fonteinstraat 1A bus 501 

 3000 Leuven  

 Tel 016 301440 

 E-mail: antje.witters@advocaten-leuven.be 

 

 

• Mr Hannah CLAUS 

per 1 september 2021 

          Nieuwe stagemeester : Mr. Toon MUYSEWINKEL 

 Koning Leopold I-straat 20 

 3000 Leuven  

 Tel 016 901011 

 E-mail: hannah.claus@trent.law 

 

 

 

 

II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 

 

 

1. Wijziging kantoorgegevens 

 

mailto:advocaten@dewallens-partners.be
mailto:advocaten@dewallens-partners.be
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• Mr. Britt VANLUYTEN 

 Nieuw kantooradres:  

 Interleuvenlaan 4 

 3400 Landen 

 Tel: 0472 849406 

 E-mail : britt_vanluyten@outlook.be 

 

 

• Mr. Eva VANGOIDSENHOVEN 

 Nieuw e-mailadres: 

 advocaat@evavangoidsenhoven.be 

  

 

 

 

 

III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

 

1. Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst 

 

 

 

De raad verleent goedkeuring aan de statuten van: 

 

• Mr. Kristien VANDERHEIDEN, voor de omzetting van de CVOA “Bergé & 

Vanderheiden” en G.COM. Kristien VANDERHEIDEN in de BV ”Bergé & 

Vanderheiden” 

 

• Mr. Viviane MISSOUL, voor de omzetting van de EBVBA “Viviane MISSOUL 

Advocatenkantoor” in de BV “Viviane MISSOUL Advocatenkantoor” 

 

 

 

 

IV.  BALIE LEUVEN 

 

 

 

1. Commissie erelonen/taxatieadviezen: 

 

 

Mr. P. Zonderman licht het (aangepast) ontwerp van arbitrageovereenkomst toe waarover op de 

raad van oktober zal gestemd worden. Een aangepaste lijst met kandidaat-arbiters zal tevens 

opgesteld worden en hierover zal dan eveneens gestemd worden. De lijst zal in functie van de 

samenstelling van de raad kunnen aangepast worden aangezien leden van de raad geen arbiters 

zullen zijn. 
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I.v.m. de taxaties wordt afgewogen of er met een vaste poule van drie tot zes leden van de raad 

kan gewerkt worden, dan wel met een aantal vaste voorzitters en een wisselende samenstelling 

van bijzitters van de raad in functie van de materies die ze behartigen. Sommige dossiers kunnen 

meer dan wel minder arbeidsintensief zijn. 

 

Er zijn nog 3 taxaties hangende, waarvan 2 die in aanmerking komen voor bemiddeling, doch er 

zijn geen taxatiesdossiers vastgesteld. 

 

 

 

2. Penningmeester 

 

 

Mr. L. Vermassen deelt de inhoud mee die besproken werd op de Commissie Penningmeesters: 

 

- Er wordt verwacht dat de ontwikkeling van de BJB module op het private luik van de 

OVB-website duurder zal uitvallen dan voorzien: de eerste firma was niet in lijn met de 

verwachtingen, zodat er een tweede werd gecontacteerd. Bovendien vragen de BJB’s 

meer functionele mogelijkheden. 

De reserves die voor deze module werden opgebouwd door de verschillende balies zullen 

daardoor niet volstaan. Men denkt aan februari 2022 voor de lancering. 

 

- De overheadkosten die door OVB worden aangerekend aan de BJB’s zijn gestegen door 

de aanwerving van een nieuw personeelslid dat zich quasi fulltime met BJB bezighoudt. 

Dit heeft als gevolg dat de 14 euro per advocaat die tot op heden jaarlijks werd 

doorgerekend via de baliebijdragen niet meer zal volstaan, en naar verwachting fors zal 

toenemen de komende jaren. 

 

- Derdenrekening: er wordt gemeld dat sommige banken negatieve interesten aanrekenen 

als er meer dan 1 miljoen euro op een derdenrekening staat. Hetzelfde geldt voor 

consignatierekeningen, bewindvoeringsrekeningen etc. De voorwaarden zijn voor iedere 

bank verschillend. Er wordt dan ook geadviseerd dat iedere advocaat die zich in die 

situatie bevindt zelf nagaat bij zijn of haar bank wat de overeenkomsten precies zijn.   

 

- Diplad: Diplad noteert na het tweede kwartaal van 2020 een bescheiden winst. De nieuwe 

tools die geïmplementeerd zijn in DPA hebben het gebruik ervan een duwtje gegeven. 

 

- Baliebijdragen: Er wordt momenteel door Diplad gewerkt aan een tool voor uitgaande 

facturatie. Hopelijk kan tegen januari de koppeling worden gelegd tussen de boekhoud-

programma’s en de nieuwe database van de OVB, OneSource. 

 

- Cyberverzekering: De huidige premie van 75 euro per advocaat blijkt onhoudbaar 

omwille van een aantal zware schadegevallen (hackings van kantoren waarbij een 

“ransom” wordt gevraagd).  

De polis loopt in december 2021 ten einde, dus er valt af te wachten wat het voorstel zal 

zijn, en hoe de OVB hierop zal reageren. Alleszins zal de baliebijdrage ook hierdoor 

onder druk komen te staan.  
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3. BJB 

 

Mr. T. Van Aerschot deelt mee dat de commissies vandaag fysiek herstart zijn met een volle 

agenda. 

De verbetering van de verslagen is bijna rond. In oktober volgt de audit en het BJB is op schema. 

De verbeteraars worden ook in september uitbetaald. Met de afschaffing van de zittingen is er 

ongeveer 6.525 euro uitgespaard. Er waren 1.400 extra goedgekeurde dossiers die werden 

verwerkt, doch er werd zelfs 1.894 euro minder uitgegeven. Stilaan breekt de stijgende trend door, 

maar de werking van het BJB is efficiënter geworden. 

Het BJB lokaal moet ook nog gefinaliseerd worden, doch eind september zouden de werken zijn 

afgerond. 

 

 

4. CJB 

 

 

Mr. E. Vangoidsenhoven licht toe dat het CJB vlot zijn activiteiten verderzet. Er zijn geen 

bijzondere topics aan de orde. 

 

 

 

5. Commissie Communicatie, marketing & protocol 

 

 

Mr. A. Meuwissen geeft toelichting bij de praktische regeling rond het WK Wielrennen die ons 

is meegedeeld vanuit de rechtbank, en hoe we deze zullen communiceren aan onze confraters.  

 

 

 

6. Commissie Verzekeringen 

 

 

De stafhouder vergaderde samen met Mr. Y. Deckers recent met een delegatie van Precura, 

waaronder ook hun  nieuwe CEO, Dhr. Niko LODEWIJKS.  

 

Uit dat onderhoud bleek dat Precura momenteel een financieel gezonde verzekeringsmaatschappij 

is, en dat de premies in de nabije toekomst zeker stabiel zullen blijven.  

 

Voorts werd een overzicht gegeven van de nog hangende dossiers, zowel voor Vlaanderen als 

voor Leuven specifiek. Aan onze balie genieten momenteel nog vier confraters bijstand. Voor 

2021 waren er nog slechts 13 dossiers tegenover 30 dossiers in 2020. De problematiek van ‘burn-

out’ blijft een probleem, maar de toepassingsvoorwaarden zijn aangepast en voor langdurige burn-

out is er een uitsluiting.  
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7. Commissie Stage & Beroepsopleiding 

 

 

Mr. A. Vervaeke deelt mee dat slechts één stagiair herexamen diende af te leggen, doch het 

resultaat ervan is nog niet gekend. 

 

Voor de stagemeesters is er een informatiefolder in de maak met concrete informatie over de 

verplichtingen van de stagemeesters en stagiairs, met daarin ook de deadlines waarbinnen deze 

moeten voltooid worden. Vanaf 3 november tot 31 december 2021 kunnen de nieuwe stagiairs 

zich inschrijven. De data van de lessen en werkcolleges zijn gekend en de examens zullen 

plaatsvinden tijdens de eerste week van de paasvakantie. 

 

 

 

8. Commissie Controle rekening derden & witwas 

 

 

De stafhouder deelt mee dat hij in een eerste fase toch reeds wenst te rapporteren aan de OVB 

aangaande de controle op witwas. Met confrater Ignace Pelgrims, witwascommissaris aan onze 

balie, vond er intussen een werkvergadering plaats. Er werd tevens een sensibiliseringsschrijven 

rondgestuurd om onze confraters te wijzen op de verplichtingen rond witwas, met daarbij een 

verwijzing naar de website van de OVB, waar heel wat nuttige modellen kunnen worden 

teruggevonden. In een tweede fase zal een workshop worden georganiseerd. Gelijktijdig of daarna 

zullen de vragenlijsten worden rondgestuurd en zullen er gerichte controles gebeuren. 

 

De samenstelling van de witwas-cel van de OVB werd ook goedgekeurd. Voor onze balie zullen 

confraters Ignace Pelgrims, Koenraad Geerts en Martin Dion hierin actief zijn. 

 

 

 

9. Commissie Deontologie/Tucht 

 

De stafhouder geeft een overzicht van de hangende tuchtdossiers. Er is nog één dossier hangende 

voor de tuchtraad. 

De tuchtcel zal een aantal krijtlijnen van haar werking uiteenzetten en zal daarvoor binnenkort 

een eerste keer bijeenkomen.  

 

10. Commissie Permanente Vorming 

 

De stafhouder bericht dat er een wijziging komt van artikel 54 van de OVB-codex, zodat men ook 

(bovenover minstens één volledig uur) ook halve punten kan vergaren voor extra halve uren die 

een vorming langer duurde. 

 

Mr. J. De Ketelaere verwijst naar de geplande vergadering van de commissie met een aantal leden 

van de Jonge Balie om te bekijken welke lezingen er in de toekomst nog kunnen worden gegeven 

zoals onder meer een opleiding omtrent VIAS. Het zou tevens interessant zijn om een vorming 
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over de digitalisering te organiseren. Deze vraag komt ook vanuit de magistratuur. Daarnaast zijn 

een aantal andere interessante topics, zoals o.m. de interactieve inventaris.  

 

De deadline voor het behalen van 20 punten aan permanente vorming is intussen gepasseerd en 

de laatste attesten worden gecontroleerd. Het inputten van attesten m.b.t. vormingen gevolgd vóór 

31 augustus 2021 kan nog tot 30 september 2021. 

 

 

 

11.        Commissie Externe contacten 

 

 

De stafhouder bericht dat het project ‘Advocaat in de school’ on hold wordt gezet tot januari 2022 

aangezien het momenteel te onzeker is om deze bezoeken in te plannen. 

 

De trajectbegeleiding zal tevens starten vanaf begin 2022. 

 

Mr. H. Vanhoof licht het uitwisselingstraject toe met Franstalige balies. De bedoeling zou zijn 

dat confraters van Franstalige balies gedurende 15 dagen ervaring opdoen in een kantoor aan een 

Nederlandstalige balie en vice versa. De balie van West-Vlaanderen neemt hierin het voortouw.  

 

De doelgroep zijn advocaten met twee à acht jaren ervaring en de uitwisseling vindt plaats 

gedurende de eerste twee weken van november 2021. De tweede fase van de uitwisseling zal dan 

gebeuren de eerste twee weken van april 2022. Advocaten die hieraan deelnemen dienen die 

periode mee te draaien in een advocatenkantoor en dienen ook deel te nemen aan de activiteiten 

van de betrokken balie. Er zouden ook punten permanentie vorming zijn aangevraagd bij de OVB.  

Meer toelichting zal gegeven worden in het balienieuws, op de baliewebsite en ad valvas de 

koffiekamer. 

 

De confraters die interesse hebben kunnen onze balie alvast mailen en bekijken welke balies zich 

hebben ingeschreven voor het uitwisselingsproject. 

 

 

 

12. Commissie Personeelszaken: 

 

 

De directeur geeft de stand van zaken over de werken in het secretariaat: Enkel de (houten) 

ontvangsttoog van het BJB moet volgende week nog worden geleverd, en rond 20 oktober 2021 

wordt er nog een afscheiding geplaatst om de mensen naar de toog te leiden. Op die wijze zal de 

ontvangstruimte van onze balie voltooid zijn en volledig functioneel kunnen worden. Uiteraard 

blijft deze ruimte toegankelijk voor confraters die concrete vragen te richten hebben aan onze 

baliesecretaresse. 

 

Mr. V. Vanduffel meldt dat er gesprekken lopen met een aantal kandidaat-koffiedames en dat 

hierover, rekening houdende met de aard van de job, de in put van het sociaal secretariaat en het 

beschikbare budget, binnenkort meer duidelijkheid zal zijn.  
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13. Commissie Adviezen: 

 

Mr. P. Zonderman meldt dat de commissie haar taken vlot heeft hervat. 

 

 

 

14. Sociale Commissie: 

 

Er is momenteel één dossier hangende bij de sociale commissie m.b.t. een confrater in 

moeilijkheden. 

 

 

 

 

V.       OVERLEG BALIE MAGISTRATUUR    

 

 

De stafhouder en de vice-stafhouder hielden op 9 september jl. overleg met de korpsoversten 

binnen de magistratuur. Daarop werd de datum van de voorstelling van de stagiairs aan de 

magistratuur vastgelegd. Deze voorstelling zal voor de lichtingen van 2020 en 2021 samen 

plaatsvinden op dinsdag 26 oktober 2021, tijdens de middag in de assisenzaal samen met de leden 

van de raad,  maar (wegens plaatsgebrek) in afwezigheid van de stagemeesters. De voorzitter van 

de arbeidsrechtbank zal hierbij de stagiairs toespreken. Nadien volgt een receptie op de 2e 

verdieping, aangeboden door de balie. 

 

Ook voor de nieuwjaarsreceptie werd een datum bepaald: 28 januari 2022. Ook deze zal door 

onze balie worden aangeboden.  

 

 

 

VI.      COMMISSIE OVB 

 

 

De stafhouder bericht dat tijdens de voorbije commissie deontologie van de OVB de pv’s 

betreffende de nieuwe samenstelling van de tuchtraden (o.m. deze van Brussel) werden getekend. 

In de tuchtraad Brussel zullen van onze balie stafhouders V. Coigniez en E. Halsband als 

kamervoorzitters blijven zetelen, en confraters K. Helsen, M. Schrevens,  H. Derde en K. Geerts 

als assessoren zetelen. 

 

Wat de tuchtraad van beroep betreft, blijkt te OVB te hebben gekozen voor continuïteit:  Mr. P. 

Willemyns blijft assessor confrater L. Evens blijft secretaris.   

 

Op de agenda van de commissie deontologie van de OVB staan een aantal nieuwe projecten  voor 

2021-2022, zoals onder andere de stemming van de reglementen i.v.m. optreden van advocaten 

voor minderjarigen, de advocaat als rechter in ondernemingszaken, de informatieverplichting van 

de advocaat en de specialisaties en voorkeurmateries. Voorts wordt op iets langere termijn een 

gehele update van de codex deontologie van de OVB voorzien. 
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V.       CONFERENTIE JONGE BALIE    

 

 

De stafhouder verwijst naar de komende openingsconferentie op 1 oktober 2021. De rede heeft 

als titel ’Quo vadis, Justitia?’ en wordt in principe verzorgd door minister van justitie V. Van 

Quickenborne. Op 2 oktober 2021 vindt ook de stafhouderslunch plaats voor de buitenlandse 

afgevaardigden en de andere stafhouders die onze balie n.a.v. de OC te gast heeft. 

 

 

 

VI.     VARIA 

 

/ 

 

 

 

 

Datum volgende raad: maandag 18 oktober 2021 om 17u - bijzondere raad op dinsdag 5 oktober 

2021 om 12u 

 

 

Mr. Carolien VANACKER Mr. Tim OP DE BEECK 

Secretaris Stafhouder 


