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VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 24 januari 2022 

(Gerechtelijk jaar 2021 – 2022) 

 

 

 
Aanwezig: 

 

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

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

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

Annelies VERVAEKE, Joke DECABOOTER, Hanne VANHOOF, Alexander MEUWISSEN en 

Carolien VANACKER. 

 

 

Verontschuldigd:   

 

Mr. Eva VANGOIDSENHOVEN 

 

 

In aanwezigheid van: 

 

Mevr. Elien VAN KERCKHOVEN 

 

 

*** 

 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

 

1. Opnames op het tableau 

 

 

• Mr. Hanne EERDEKENS 

 Per 1 januari 2021 

 Karabiniersstraat 15 

 3191 Schiplaken 

 Tel 015 337333 

 GSM 0476 657488 

 E-mail: hanne@ve-advocaten.be 

 

mailto:hanne@ve-advocaten.be
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• Mr. Jurgen VERVAECK 

 Per 1 januari 2021 

 In hoofdorde 

          Met behoud van anciënniteit per 1 oktober 2012 

 

 

• Mr. Luc VANLEEUW 

 Per 1 januari 2021 

 In hoofdorde 

          Met behoud van anciënniteit per 13 november 1977 

 

 

 

2. Weglatingen van het tableau 

 

 

•  Mr. Roeland VERLINDEN 

 Per 31 december 2021 

 Wegens het aanvaarden van een betrekking onverenigbaar met het beroep van advocaat 

 

 

•  Mr. Leonce ERALY 

 Per 31 december 2021 

 Wegens zijn pensionering 

 

 

•  Mr. Philippe VERBIEST 

 Per 31 december 2021 

 Wegens zijn pensionering 

  

 

•  Mr. Phaedra TAILLEUR 

 Per 31 december 2021 

 Wegens het aanvaarden van een betrekking onverenigbaar met het beroep van advocaat 

 

 

•  Mr. Marleen VAES 

 Per 31 december 2021 

 Wegens haar pensionering 

 

 

•  Mr. Anne-Sophie VAN DE PERRE 

 Per 31 december 2021 

 Wegens het aanvaarden van een betrekking onverenigbaar met het beroep van advocaat 

 

 

•  Mr. Liesbeth PEETERS 

 Per 31 december 2021 

 Wegens het aanvaarden van een betrekking onverenigbaar met het beroep van advocaat 
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•  Mr. Christine DAVIDTS 

 Per 31 december 2021 

 Wegens haar pensionering 

 

 

•  Mr. Karlien TOSSYN 

 Per 31 december 2021 

 Wegens het aanvaarden van een betrekking onverenigbaar met het beroep van advocaat 

 

 

•  Mr. Ulrike MARTENS 

 Per 31 december 2021 

 Wegens het aanvaarden van een betrekking onverenigbaar met het beroep van advocaat 

 

 

•  Mr. Sam GOMMERS 

 Per 6 december 2021 

 Wegens zijn overstap naar de balie van Brussel Nederlands 

 

 

• Mr. Philippe VANBELLEN 

 Per 1 januari 2022 

 Wegens zijn overstap naar de Balie Provincie Antwerpen  

 

 

 

3.        Opname op de lijst van stagiairs 

 

 

• Mr. Cakti TUBA 

 Stagemeester: Mr. J.L. Drake 

 Martelarenlaan 32 

 3010 Kessel-Lo 

 Tel 0485 138595 

 Fax 016 79 90 25 

 E-mail: info@legaldirect.be 

 Per 24 januari 2022 

 

 

• Mr. Eline HENDERIX 

 Stagemeester: Mr. S. Beckers 

 Leuvensestraat 70 

 3290 Diest  

 Tel 0471 190591 

 E-mail: eline.henderix@advocaat.be 

 Per 24 januari 2022 

 

 

mailto:eline.henderix@advocaat.be


   - p. 4 

 

4.        Weglatingen van de lijst van stagiairs 

 

 

• Mr. Jurgen VAN UFFELEN 

 Per 24 december 2021 

 Op eigen eenvoudig verzoek 

 

 

• Mr. Elise EVERS 

 Per 3 januari 2022 

 Wegens haar overstap naar de Balie Provincie Antwerpen  

 

 

• Mr. Tine DECOSTER 

 Per december 2021 

 Wegens haar overstap naar de Balie Provincie Antwerpen  

 

 

 

4. Weglatingen van de lijst van stagemeesters 

 

 

• Mr. Philippe DECLERCQ 

 

• Mr. Melissa VANDE REYDE 

 

• Mr. Jenny DEPUS 

 

• Mr. Tim OP DE BEECK 

 

• Mr. Jacques DE KETELAERE  

 

• Mr. Greet BLOCKX 

 

• Mr. Monique DEN DULK 

 

• Mr. Liesbeth DEVUE 

 

• Mr. Dirk DEWANDELEER 

 

• Mr. Johan DEWIL 

 

• Mr. Sonia HOGNOUL 

 

• Mr. Carine THIJS 

 

• Mr. Myriam VAN BUGGENHOUT 
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• Mr. Nicolas VANDEBROEK 

 

• Mr. Johan VANSTIPELEN 

      

 

 

 

II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 

 

 

1. Wijziging kantoorgegevens 

 

 

•     Mrs. Henri BERKMOES en Cynthia TORFS  

    Schrapping faxnummer 

  

 

•     Mr. Dina AYOUBI 

 Schrapping faxnummer  

 

 

• Mr. Mathieu HENDERIKX 

 Nieuw e-mailadres: 

 mathieu.henderikx@animo-law.be 

 

 

  

 

III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

 

1. Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst 

 

 

De raad geeft goedkeuring aan: 

 

• Mr. Katleen TOBBACK, voor de oprichting van de BV “MARKATO-LAW” 

 

• Mr. Jurgen VAN DER VELDEN, voor de oprichting van de BV “Jurgen van der Velden” 

 

• Mr. Jurgen GOYVAERTS, voor de oprichting van de BV “Aurion Law” 

 

• Mr. Joris DE ROO, voor de oprichting van de BV “Joris DE ROO” 

 

 

 

2. Onderbreking van de stage 
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• Mr. Annouk NAZE 

      per 1 januari 2022 

      voor de duur van 1 jaar 

 

 

 

4. Schrapping bijkantoor 

 

 

• Mr.  Reinilde HENDRIX, per 31 december 2021 op het adres Aarschotsesteenweg 158 te 

3111 Rotselaar. 

 

 

 

 

IV.  BALIE LEUVEN 

 

 

1. Commissie erelonen/taxatieadviezen: 

 

 

Mr. P. Zonderman bericht dat er intussen twee bemiddelingen succesvol werden afgerond en er 

nog vier bemiddelingsdossiers hangende zijn. Voor eind januari 2022 zullen er nog een 4-tal 

bemiddelingen op de agenda staan. 

 

Wat betreft de taxaties, zullen er nog drie doorgaan op 21 februari 2022 en nog twee in maart 

2022. 

 

Er werd tot slot een definitieve tekst tot wijziging van artikel 22 van het baliereglement inzage 

arbitrage voorbereid, en deze wordt na een korte inhoudelijke bespreking en zonder stemming 

unaniem goedgekeurd door de raad. De aanpassing betreft in essentie het aspect van de rekening 

waarop bij arbitrage voorafgaandelijk een geldsom (consignatie) dient te worden gestort. 

Voortaan dient de betaling te gebeuren op een door de arbiters op te geven rekening. Het 

aangepaste baliereglement zal op de website van onze balie geconsulteerd kunnen worden. 

 

 

 

2. Penningmeester 

 

 

Mr. L. Vermassen kan een voorlopig resultaat van de begroting van 2021 meedelen:  dit resultaat 

toont een verlies van 16.850,00 €,  wat gunstiger is dan voorzien, nu er 62.325 € verlies was 

geraamd  omwille van verrekening van de advocatenkaart t.b.v. 68.000,00 €. Omwille van  lagere 

personeelskosten en minder (sociale) uitgaven door corona is de eindbalans minder negatief 

uitgevallen dan voorzien. 

 

Volgende maand volgt een volledig overzicht van het resultaat van 2021. 
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3. BJB 

 

Mr. T. Van Aerschot meldt dat de vergadering van de commissie BJB op 24 januari 2022 

volgende topics had: 

1) De audit is afgerond en er wordt nu gewacht op de uitbetalingen 

2) Het kabinet zal mogelijks tussenkomen in de financiering van de nieuwe BJB-module. 

Er werd alvast informatie opgevraagd door het kabinet, zowel wat betreft de kostprijs 

voor de nieuwe module, evenals werd er gevraagd naar een prognose van de kosten 

voor toekomstige aanpassingen.  De informatie is overgemaakt. 

 

3) Het BJB kreeg van de arbeidsrechtbank bericht in één oud dossier (beroep aangetekend   

            door afgewezen rechtszoekenden) waarover jaren niets meer was vernomen, maar dat nu   

plots wordt vastgesteld. Confrater Evens zal ook dit dossier voor het BJB verder     

opvolgen. 

Tot slot kwam er vonnis binnen in twee meer recente beroepen, waarbij de 

Arbeidsrechtbank in beide dossiers de vorderingen lastens het BJB onontvankelijk 

verklaarde. 

 

 

4. CJB 

 

 

De CJB verrichtte de uitbetaling van de gratis adviezen voor de periode van september tot en 

met december 2021, aan 75,00 € per uur, op basis van de ontvangen strookjes. 

 

Betrokkenen die daarrond eventuele vragen of opmerkingen hebben, kunnen deze uiterlijk op 15 

februari 2022 overmaken aan de secretaris op  het mailadres info@veerleborremans.be 

 

 

 

5. Commissie Communicatie, marketing & protocol 

 

 

Mr. A. Meuwissen deelt mee dat aangaande Jura  - cfr. discussiepunt op de vorige raden - de raad 

van de balie Provincie Antwerpen haar collectieve aansluiting heeft opgezegd, met als hoofdreden 

dat zij dit niet langer als taak van de Orde zien om dit aan te bieden. 

 

De balie zal zich bevragen bij Kluwer omtrent een proefproject om Jura ter beschikking te stellen 

van de advocaten aan onze balie, eventueel via een computer van de balie (in de stille ruimte) die 

eenieder zou kunnen raadplegen. 

 

Mr. F. Aps bericht nog over een vraag van een boekhandel of zij promotie mogen komen maken 

omtrent een aanbieding van juridische uitgaven (stand met boeken), met een overkoepelend 

aanbod van verschillende uitgeverijen; de raad ziet geen principiële bezwaren en kan hiermee 

derhalve akkoord gaan. 

 

 

mailto:info@veerleborremans.be
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6. Commissie Verzekeringen 

 

 

Mr. Y. Deckers deelt mee dat hij vernomen heeft dat de cyberpolis zal blijven verder lopen.  Axa 

is de 2e verzekeraar. De polis wordt binnenkort ondertekend. De premie staat echter nog niet 

helemaal vast, want de prijszetting is nog niet rond. De verzekering loopt dus momenteel nog en 

er is geen onderbrekingsperiode geweest. Tegen volgende vergadering zal er uitsluitsel zijn of de 

cyberpolis effectief aan 112,50 € per capita zal worden aangerekend, zoals dit ook voorlopig werd 

begroot. 

 

 

 

7. Commissie Stage & Beroepsopleiding 

 

 

Mr. A. Vervaeke bericht over de rapportering van de stagemeesters, die moest gebeuren tegen 31 

december 2021. 

 

Door de band genomen werd hierop vlot en tijdig gereageerd, maar op vandaag zijn er niettemin 

nog twee stagemeesters die nog steeds niet gerapporteerd hebben (ondanks een ultieme deadline 

op 20.01.2022). De nodige initiatieven zullen daarin worden genomen, maar hopelijk zullen 

oproepingen (zoals) in tucht niet nodig zijn. 

 

Opmerkelijk toch ook is dat deze rapporteringsplicht heeft geleid tot heel wat verzoeken tot  

weglating van de lijst van de stagemeesters, wat in zekere zin een uitzuivering is van het systeem. 

Een heropname op de lijst van stagemeesters is natuurlijk nog steeds mogelijk in de toekomst.  

 

 

 

8. Commissie Controle rekeningen derden & witwas 

 

 

De controlefase van de witwas is nog steeds lopende. Witwascommissaris I. Pelgrims is nog 

steeds bezig met het verwerken van de geretourneerde vragenlijsten, die vaak nog verbetering en 

/of bijkomende toelichting vergden. In een volgende fase kunnen er dan daadwerkelijke controles 

plaatsvinden (in het kantoor of op afspraak bij de stafhouder) waarbij a.d.h.v. enkele dossiers kan 

nagegaan worden welke het door het kantoor gehanteerde werkwijze reëel wordt gehanteerd. 

 

De stafhouder meldt voorts dat het gepast lijkt om aan Mr. Pelgrims, die dit toch wel substantiële 

takenpakket tot nog toe onbaatzuchtig op zich heeft genomen als niet-lid van de raad, een 

vergoeding toe te kennen. Dit zal verder met hem worden bekeken, in samenspraak met de 

penningmeester. 

 

De stafhouder rapporteerde eind december uitgebreid aan de OVB omtrent de in 2021 genomen 

initiatieven tot informatie- en handhavingsbeleid van de anti-witwasverplichtingen die in hoofde 

van onze confraters bestaan. 
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9. Commissie Deontologie/Tucht 

 

De stafhouder had reeds gemeld dat vanaf februari 2022 er zal gestart worden met de verdere 

disciplinaire afhandeling van de puntentekorten inzake de permanente vorming. Afhankelijk van 

de situatie behoren vaderlijke vermaningen, tuchtdossiers of oproepingen zoals in tucht tot de 

mogelijkheden.  

Eén lopend tuchtdossier is vastgesteld voor de Tuchtraad van beroep op 8 maart 2022. In dat 

dossier zijn zowel de in tucht vervolgde advocaat als de stafhouder appellant.  

 

10. Commissie Permanente Vorming 

 

 

Het opleidingsinstituut van de OVB is van start gegaan, hetgeen een grote stap voorwaarts is in 

het aanbod van dienstverlening van de OVB voor iedere confrater. Er kan nu “à la carte” geshopt 

worden in het totaalaanbod aan vormingen, zodat eenieder nu toch zonder enige moeite, en via 

zoom indien gewenst, zich voldoende kan toeleggen op permanente vorming. De korting  op de 

prijs van de vormingen voor de leden van de jonge balie moet nog geregeld worden in het systeem. 

De punten van de vorige jaren zijn intussen overgedragen, maar momenteel kan niet meer gekeken 

worden voor welke vormingen dit was. 

 

Er zijn nog een aantal vormingen gepland waaronder lezingen van mr. Sven Sobrie over de 

voorlopige tenuitvoerlegging van vonnissen, mr. Vincent Sagaert over vastgoedrecht, mr. Raf 

Verstraeten over nietigheden in het strafproces, en er komt nog wegwijssessies over de GDPR en 

over de digitalisering van ons beroep. Sommige vormingen staan (verkeerdelijk) nog geprijsd aan 

35,00 €. 

 

 

 

11.        Commissie Externe contacten 

 

 

Mr. F. Aps heeft geen meldingen i.v.m. deze commissie. Een aantal familierechters zijn 

momenteel afwezig zodat het project trajectbemiddeling weinig vorderingen laat noteren. 

 

 

 

12. Commissie Personeelszaken 

 

Mr. A. Vervaecke van de werkgroep herinrichting koffiekamer bericht dat de schrijnwerker een 

plan heeft uitgetekend met alvast heel wat interessante ideeën daarin. Opmerkingen op het plan 

zullen nu worden doorgegeven. Tegen volgende raad kan het plan dan voorgesteld worden. Voor 

de planning is de zomer een haalbare kaart.  

 

De hoge krukken in de stille ruimte zijn geleverd en blijken een meerwaarde te hebben. 
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13. Commissie Adviezen: 

 

De stafhouder meldt dat er zeer binnenkort wordt vergaderd met de Hoge raad voor de Justitie, 

met als een van de agendapunten het beoordelingssysteem dat bij het geven van de adviezen 

gehanteerd wordt. In het bijzonder de eindbeoordeling “gunstig/zeer gunstig” stelt de balies voor 

de nodige problemen.  

  

 

 

14. Sociale Commissie: 

 

De stafhouder meldt dat een tweetal confraters momenteel bijstand lijken te kunnen gebruiken, 

nu zij blijken te kampen met betalingsproblemen of moeilijkheden ondervinden bij adminis-

tratieve verplichtingen omtrent de derdenrekening. 

 

 

 

 

V.       OVERLEG BALIE MAGISTRATUUR    

 

 

De stafhouder wenst in de maand maart een nieuw overleg in te plannen met de magistratuur: de 

digitalisering komt steeds terug en er was ook de vraag van de magistratuur om het te promoten. 

Belangrijke thema’s mogen meegedeeld worden die dienen besproken te worden: bv het tekort  

aan familierechters, maar vooral de praktische organisatie van zittingen. Mr. Aps zal ook 

aanwezig zijn.  

 

Mr. A. Meuwissen geeft toelicht bij de vraag van een oud-politierechter om voor een groep 

jongeren via de (jonge) balie een rondleiding te laten doen op de rechtbank. De raad is dit idee 

zeker niet ongenegen, maar beslist wordt om hierin pas mee te gaan wanneer het project “advocaat 

in de school” ook weer op gang komt. Dit ligt momenteel stil wegens corona. 

 

De stafhouder geeft tot slot een stand van zaken omtrent het stafhoudersoverleg (althans van de 

stafhouders van de beide Brusselse balies, alsook Leuven en Waals-Brabant) aangaande de 

zorgwekkende gerechtelijke achterstand bij het Brusselse Hof van Beroep. Op verzoek van eerste 

Voorzitter Mevr. Massart werd al overleg gepleegd en meegedacht over bepaalde voorstellen 

vanuit het Hof, maar meer algemeen rijst toch de vraag of er geen sterker signaal moet worden 

gegeven richting Belgische Staat via de communautaire ordes OVB en OBFG. De raad beaamt 

bij monde van al zijn leden de onaanvaardbare toestand op het Hof en is zeker niet tegen een 

eventueel voornemen om de OVB hierin te kennen. 

 

 

 

VI.      OVB 

 

 

In de commissie deontologie van de OVB is momenteel een werkgroep aan de slag gegaan 

omtrent het herevalueren van art. 11bis van de codex, zijnde de bepaling die de perimeter van het 
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beroep regelt. De vraag rijst of deze vaak te progressief wordt toegepast, gegeven het feit dat art. 

437 Ger. W., dat het “drijven van handel en nijverheid” nog steeds verbiedt voor advocaten, nog 

steeds overeind staat.  Voor zover de tekst van artikel 11bis (dat wel verwijst naar art. 437 Ger. 

W.) dezelfde zou blijven, dient dan toch een duidelijker uitvoeringsbeleid voor de stafhouders te 

worden uitgetekend. Hierin dient overal te lande consequent te worden geoordeeld. 

 

Wat de implementatie van de GDPR-verplichtingen aan de diverse balies betreft, kan worden 

gemeld dat OVB-bestuurder E. Valgaeren dit verder opvolgt. Momenteel staat een audit van de 

balies, waarin zal worden nagegaan hoe de balies momenteel hun data beveiligen.  

 

 

 

VII.     VARIA 

 

 

 
1. OVB-event op 29.04.2022 Antwerpen Elisabethzaal 

 
Er zal op 29 april 2022 in Antwerpen een OVB-event georganiseerd worden waarbij men een 

hele dag vormingen kan volgen. Het aanbod zal zeer gevarieerd zijn, en de sprekers van hoog 

niveau. Het plan is ook om deze dag af te sluiten met een avondfeest en diner. 
 
 

 

 

Datum volgende raad: maandag 21 februari 2022 om 17u  

 

 

Mr. Carolien VANACKER Mr. Tim OP DE BEECK 

Secretaris Stafhouder 


