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VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 21 februari 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, Eva 

VANGOIDSENHOVEN, Annelies VERVAEKE, Hanne VANHOOF, Alexander MEUWISSEN 

en Carolien VANACKER. 

 

 

Verontschuldigd:   

 

Mr. Joke DECABOOTER 

 

 

In aanwezigheid van: 

 

Mevr. Elien VAN KERCKHOVEN 

 

 

*** 

 

 

TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

 

1. Opnames op het tableau 

 

 

 

• Mr. Mathias DE BACKER 

 Per 9 februari 2022 

 Diestsevest 32 bus 0/d 

 3000 Leuven 

 GSM 0472 46 83 41 

 E-mail: debacker.mathias@me.com 

 Met behoud van ancienniteit per 23 oktober 2017 

 

mailto:debacker.mathias@me.com
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2. Weglatingen van het tableau 

 

 

•  Mr. Petra FOUBERT 

 Per 15 februari 2022 

 Op eigen eenvoudig verzoek 

 

 

•  Mr. Thierry HOSCHET 

 Per 29 januari 2022 

 Ingevolge zijn overlijden op 29 januari 2022 

 

De stafhouder staat eens te meer stil bij het overlijden van Mr. Hoschet, en neemt als 

bijzonder eerbetoon samen met de raad een minuut stilte in acht. 

 

 

 

3.        Opname op de lijst van stagiairs 

 

 

• Mr. Anton BLOEMEN 

 Stagemeester: Mr. D. De Maeseneer 

 Brusselsesteenweg 62 

 3000 Leiuven 

 Tel 016 22 26 38 

 E-mail: anton.bloemen@lovius.be 

 Per 21 februari 2022 

 

 

• Mr. Silke VERVLIET 

 Stagemeester: Mr. P. Nelissen Grade 

 Philipssite 5 

 3001 Heverlee  

 Tel 016 22 24 72 

 E-mail: silke.vervliet@nelissengrade.com 

 Per 21 februari 2022 

 

 

 

4.        Weglatingen van de lijst van stagiairs 

 

 

• Mr. Nel PEETERS 

 Per 01 februari 2022 

 Op eigen eenvoudig verzoek 
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• Mr. Tuba CAKTI 

 Per 14 februari 2022 

 Op eigen eenvoudig verzoek  

 

 

 

5. Weglatingen van de lijst van stagemeesters 

 

 

•        Mr. Ilse KEMPENEERS 

 

      

 

 

II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 

 

 

1. Wijziging kantoorgegevens 

 

  

•     Mr. Rina HENDERIX 

    Nieuw kantooradres: 

    Constantin Meunierstraat 111 

    3000 Leuven 

    Tel 016 23 02 56 

    Fax 016 22 99 29 

 E-mail: rh@vandebroekfransis.be  

 

 

• Mr. Katleen TOBBACK 

          Nieuw kantooradres: 

 Blijde Inkomstraat 22 

 3000 Leuven 

 Tel 016 79 30 75 

 E-mail: katleen.tobback@markato-law.be 

 

 

  

 

III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

 

1. Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst 

 

 

De raad geeft goedkeuring aan: 

 

• Mr. Hendrik BAUMANS, voor de oprichting van de “BV Nona & Odette” 
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• Mr. Catherine DENS, voor de oprichting van de BV “Advocaat Catherine Dens” 

 

• Mr. Luc JORDENS, voor de wijziging van de BV "Advocatenmaatschap Jordens en 

Truyen" naar de BV “Advocaat Luc Jordens” 

 

• Mr. An VAN UYTVEN voor de oprichting van de BV “Van Uytven An” 

 

• Mrs. Nico VANDEBROEK en Gunter FRANSIS voor de wijziging van de BVBA naar de 

BV “ VANDEBROEK & FRANSIS” 

 

 

 

2. Erkenning als ere-advocaat 

 

 

N.a.v. een spontaan verzoek tot erkenning van ere-advocaat vanwege een confrater die tot voor 

kort lid was van onze balie, wisselt de raad van gedachten aangaande de interpretatie en de 

toepassing van artikel 14 van het Leuvense baliereglement, dat bij wijze van algemene regel stelt 

dat de raad zelf een ex-confrater uitnodigt tot de titel van ere-advocaat. De raad komt tot de 

slotsom dat in dergelijke gevallen het spontane verzoek alvast inhoudelijk beoordeeld kan 

worden, waarna de ex-confrater in kwestie dan kan worden uitgenodigd conform art. 14. 

 

De raad neemt zich voor om in de toekomst een duidelijkere beleidslijn inzake ere-advocaten uit 

te werken, om in het licht daarvan proactief voorstellen te doen naar sommige balieverlaters.. 

 

 

 

IV.  BALIE LEUVEN 

 

 

1. Commissie erelonen/taxatieadviezen: 

 

 

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

nog vier bemiddelingsdossiers deze maand behandeld zullen worden, naast nog twee bemidde-

lingsdossiers in maart 2022. In één dossier was er geen bemiddeling mogelijk en zal er verwezen 

worden naar Ligeca. 

 

Wat de taxaties betreft, werden er deze maand drie dossiers behandeld die in maart verder 

(procedureel) zullen besproken worden op de raad; Er zullen nog twee taxaties doorgaan op 28 

maart 2022. 

 

Er is ook één dossier in arbitrage gepland deze maand. 

 

 

 

2. Penningmeester 
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Mr. L. Vermassen geeft verdere toelichting over het definitieve resultaat van 2021. Er was een 

verlies van 9.923 euro, hetgeen een veel kleiner verlies was dan begroot. De raming was een 

verlies van 62.325,00 €, omwille van de betaling van de advocatenkaarten voor al onze advocaten. 

Het mindere verlies is te verklaren doordat veel minder kosten werden gemaakt voor personeel 

(o.a. wegens het uitvallen van Patricia / afschaffen koffiedame werd bijna 40.000,00 € 

uitgespaard) en representatie (wegens corona waardoor ongeveer 20.000,00 € werd uitgespaard). 

De overige kosten en inkomsten zijn zoals voorzien werd in de begroting.  

Wie een volledig overzicht van de uitgaven en inkomsten wenst in te zien, kan steeds een 

overzicht vinden op de schouw in het kabinet van de stafhouder. 

 

In het laatste balienieuws was er een zeer verhelderende uitleg over de baliebijdragen, waarvoor 

het verzoek tot betaling nog niet werd uitgestuurd. Het systeem One Source geeft immers nog 

altijd fouten in de berekening zodat eerst bijsturing nodig is. Diverse balies worden hiermee 

geconfronteerd, en de nodige vergaderingen zijn ingepland om naar een snelle oplossing te 

zoeken. Dir probleem mag niet blijven aanslepen, nu het alsmaar moeilijk nog betaling van de 

baliebijdrage te ontvangen van degenen die intussen al enige tijd de balie hebben verlaten, hoewel 

voor hen reeds alle voorschotten werden betaald door onze balie aan andere instanties. 

 

Op verzoek van een van de leden van de raad, zal mr. L. Vermassen een overzicht geven van de 

financiering van Diplad op de raad van maart 2022. 

 

 

 

3. BJB 

 

Mr. T. Van Aerschot deelt mee dat de nieuwe BJB-module hopelijk eindelijk van start zal gaan 

op 1 mei 2022. Tijdens de zomer is dit niet de ideale periode omwille van de verbetering en 

deadlines in pro-deodossiers en dit is idem voor de audit aan het einde van het jaar. OVB-

bestuurder S. Pieters hoopt op die datum, tenminste voor de inwerkingtreding van de basismodule.  

 

De audit werd intussen afgerond en de studiedienst van de OVB is bezig met een aanpassing voor 

de kruiscontroles (met name een andere manier van controleren) naar kwartaalperiodes voor een 

snellere uitbetaling met een vaste waarde per punt. De dossiers kunnen dan sneller worden 

afgesloten en sneller uitbetaald, maar de wet is er nog niet. 

 

 

 

4. CJB 

 

 

Mr. E. Vangoidsenhoven bericht dat het CJB momenteel volop bezig is met het redigeren van de 

bij het KB aangaande eerstelijnsbijstand bepaalde documenten, waaronder een huishoudelijk 

reglement, een meerjarenplan, een reglement inzake grensoverschrijdend gedrag t.a.v. de 

gebruiker, GDPR-documenten e.a.. 

 

 
 

5. Commissie Communicatie, marketing & protocol 
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De stafhouder bericht dat enkele actualisaties aan de website van de balie zich opdringen.  

 

Er is een probleem met de database i.v.m. specialisaties (probleem  met de vermelding van andere 

voorkeurmateries) en ook de eigen gegevens worden best door elk van ons geverifieerd. Indien 

men dit niet zelf kan wijzigen, dient dit te worden doorgeven aan het baliesecretariaat, dat het op 

haar beurt kan doorgeven aan de OVB (Diplad) voor aanpassing. 

 

 

 

6. Commissie Verzekeringen 

 

 

Mr. Y. Deckers deelt mee dat we nog steeds wachten op de definitieve ondertekening van de 

cyberpremie door de OVB. Alleen de prijszetting van 112,50 € per capita zou intussen vaststaan. 

De starttijd van de polis komt ook niet overeen met de start van het baliejaar. De maximum- 

dekking zou in de nieuwe polis worden verlaagd en er is ook een verstrenging binnen kantoren 

waardoor deze aan een aantal strengere beveiligingsvoorwaarden moeten voldoen. 

 

 

 

7. Commissie Stage & Beroepsopleiding 

 

 

Mr. A. Vervaeke bericht dat intussen alle stagemeesters hebben gerapporteerd, zij het dat er bij 

die rapportering soms onzorgvuldig te werk werd gegaan. 

 

In de loop van de maand mei 2022 zal een evaluatie doorgevoerd worden van de vernieuwde 

beroepsopleiding. De stagiairsverantwoordelijke gaat polsen voor feedback bij de stagiairs. 

 

 

 

8. Commissie Controle rekeningen derden & witwas 

 

 

De stafhouder deelt mee dat de rapportering van de derdengelden moet gebeuren tegen 28 februari 

2022 uiterlijk. 

 

Qua witwas is de bevragingsfase inmiddels ten einde en werden de resultaten ervan verwerkt. Mr. 

I. Pelgrims, die dit thema opvolgt, tekende in samenspraak met de stafhouder de verdere krijtlijnen 

uit: een geglobaliseerd remediërend schrijven naar de kantoren die deelnamen (en dus niet op 

geïndividualiseerde wijze), het verder focussen op het aanbieden van een opleiding online in 

samenspraak met Balie Limburg en feedback richting OVB met daarin vooral een verzoek om in 

de toekomst met vereenvoudigde vragenlijsten te werken.  

 

 

 

9. Commissie Deontologie/Tucht 

 

De stafhouder bericht dat de tuchtcel haar tweemaandelijkse vergadering hield op 14 februari 

2022, waarbij diverse topics aan bod kwamen. Zo werd de laatste hand gelegd aan een standaard-
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briefwisseling die bij het openen van tuchtdossiers consequent gehanteerd zal worden. Ook de 

nakende hervorming van het tuchtrecht werd kort besproken. 

In een aantal lopende tuchtzaken werden onderzoekers aangesteld. 

In één hangende tuchtzaak zal de Tuchtraad van beroep de zaak behandelen op 8 maart 2022. 

Binnenkort zullen ook de ernstige of recidiverende tekorten binnen de permanente vorming in 

tucht vervolgd worden. Het gaat om een 10-tal dossiers. In dat kader kan overigens opgemerkt 

worden dat het College van Toezicht de balies eens te meer bevraagd heeft over het gevoerde en 

te voeren tuchtbeleid, met daarin ook duidelijk de vraagstelling of er in duidelijke materies – zoals 

de permanente vorming – er geen meer globaal tuchtbeleid op Vlaams niveau kan ontstaan, ten 

einde hierin harmonie te creëren. 

Tegen de volgende raad zullen eveneens de confraters die onvoldoende punten hebben behaald 

en die figureren op de lijsten van erkend stagemeester en/of de BJB- of CJB-lijsten opgeroepen 

worden voor de raad van de Orde zoals in tucht, ten einde gehoord te worden hierover. 

 

10. Commissie Permanente Vorming 

 

Zoals hoger reeds vermeld zullen een aantal tuchtdossiers gestart worden lastens confraters die 

zware tekorten hadden, of die het tweede jaar op rij niet aan 20 punten zijn gekomen. De raad 

herinnert alle confraters eraan dat er 20 punten aan permanente vorming dienen behaald te worden 

vóór 31 augustus 2022.  

 

Excuses voor tekorten zijn niet meer van deze wereld: er zijn in dit digitale tijdperk massaal veel 

opleiding beschikbaar. Zo kan er binnenkort ook de VRG-alumnidag gevolgd worden waarop 

voor een democratische prijs tussen 50,00 en 175,00 € veel punten kunnen behaald worden. 

 

Mr. J. De Ketelaere bericht dat stafhouder E. Boydens waarschijnlijk in mei of juni 2022 een 

lezing zal geven over deontologie. 

 

Mr. F. Aps bericht dat in juni 2022 ook praktische informatie zal gegeven worden over de werking 

van de familierechtbank.  

 

 

 

11.        Commissie Externe contacten 

 

 

Mr. F. Aps had een gesprek met voorzitter H. De Paepe omtrent de problematische zittingen van 

de familierechtbank omwille van een aantal afwezigheden van magistraten.  

 

I.v.m. de trajectbemiddeling werd vastgesteld dat de griffiers het al dan niet ingaan op de 

bemiddeling niet rapporteren en de werking ervan dus moeilijk kan beoordeeld worden. 

 

Ook de kamers minnelijke schikkingen werken niet omwille van een tekort aan magistraten en/of 

gebrek aan opleiding desaangaande. 
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Er zal een overleg plaatsvinden tussen een aantal advocaten in familierecht en familierechters om 

de problematiek aan te pakken en een aantal praktische zaken te bespreken. 

 

Op andere familierechtbanken lijkt het probleem zich niet dermate te stellen. 

 

 

 

12. Commissie Personeelszaken 

 

Mr. A. Vervaecke dat binnen de werkgroep van de koffiekamer er binnenkort een aanpassing van 

het ontwerp wordt verwacht volgens opmeting en navolgend een plan. 

 

 

 

13. Commissie Adviezen: 

 

Er zijn geen hangende adviezen. 

  

 

 

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 en zal hierover meer toezicht houden. 

 

 

 

 

V.       OVERLEG BALIE MAGISTRATUUR    

 

 

De stafhouder bericht dat er in maart 2022 een nieuw overleg balie-magistratuur zal ingepland 

worden, waarvoor suggesties tegen medio maart kunnen worden doorgegeven. 

 

Op 25 januari 2022 vond ook een overleg plaats tussen de stafhouders en de Hoge Raad voor 

Justitie. Zo werd onder meer de topic van de adviesverlening besproken, aangezien het voor de 

balie niet altijd duidelijk op welke basis men “gunstig” of “zeer gunstig” dient te weerhouden 

voor een bepaalde kandidaat. Het lijkt beter om vooral inhoudelijke elementen in een verslag te 

zetten, waarna de Hoge Raad dan zelf de afweging tussen een gunstige en zeer gunstige kandidaat 

kan maken. 

 

De Hoge Raad is vragende partij om een roadshow te organiseren bij de verschillende Vlaamse 

balies om meer en betere duiding te komen geven omtrent de verschillende procedures die er 

bestaan om magistraat te worden.  

 

Omtrent het project “advocaat in de school” is er nog geen verdere berichtgeving van de OVB en 

geven de rechtbanken aan pas tegen eind 2022 een heropstart te willen inplannen. 
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VI.      OVB 

 

 

Er zal pas in maart 2022 een volgende AV doorgaan zodat deze fysiek kan georganiseerd worden, 

hetgeen nodig is om sommige topics uitvoerig te kunnen bespreken. 

 

De Commissie Deontologie vergaderden omtrent een wetsvoorstel om het gerechtelijk wetboek 

te wijzigen wat de tuchtprocedure voor advocaten betreft. De bedoeling is o.m. om de stafhouder 

ook reeds voor de tuchtraad een veel actievere rol toe te bedelen dan deze van rapporteur die hij 

er momenteel heeft. Ook meer institutionele vragen liggen voor: moet de voorzitter van de 

tuchtraad per definitie een oud-stafhouder zijn, om er maar eentje te noemen. 

 

 

 

VII.      CONFERENTIE JONGE BALIE 

  

 

De Jonge Balie liet weten dat de openingsconferentie voor het volgend gerechtelijk jaar hoogst-

waarschijnlijk zal plaatsvinden op 30 september 2022. 

 

 

 

 

VIII.     VARIA 

 

 

1. “Recht in de jungle”: OVB-event op 29.04.2022 Antwerpen Elisabethzaal 

 
Zoals aangekondigd zal op 29 april 2022 in Antwerpen een OVB-event georganiseerd worden dat 

intussen ‘recht in de jungle’ als titel meekreeg. Er zullen een 60-tal sprekers van hoog niveau zijn 

en het programma is intussen online beschikbaar. 

 
 
 

Datum volgende raad: maandag 28 maart 2022 om 16u  

 

 

Mr. Carolien VANACKER Mr. Tim OP DE BEECK 

Secretaris Stafhouder 


