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VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 25 april 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, Joke DECABOOTER, 

Hanne VANHOOF, Alexander MEUWISSEN en Carolien VANACKER. 

 

 

Verontschuldigd:   

 

Mrs. Liesbet VERMASSEN, Eva VANGOIDSENHOVEN en Annelies VERVAEKE 

 

 

In aanwezigheid van: 

 

Mevr. Elien VAN KERCKHOVEN 

 

 

 

*** 

 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

 

1. Opnames op het tableau 

 

 

• Mr. Annick HENDRICKX 

 Per 25 april 2022 

 In secundaire orde 

 Groenstraat 59 

 3020 Veltem-Beisem 

 Tel 016 56 83 57 

 Fax 02 731 97 03 

 E-mail: annick.hendrickx@gmail.com 
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 Met behoud van anciënniteit per 20 september 2004 

        

 

• Mr. Jennifer VAN ROMPAY 

 Per 1 april 2022 

 Philipssite 5 

 3000 Heverlee 

 Tel 016 22 24 73 

 E-mail: jennifer.vanrompay@nelissengrade.com 

 Met behoud van anciënniteit per 11 oktober 2018 

 

 

 

2. Weglatingen van het tableau 

 

 

•  Mr. Valerie CHRISTENS 

 Per 31 maart 2022 

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

 

 

 

3.        Opname op de lijst van stagiairs 

 

 

• Mr. Sofie MOLENBERGHS 

 Stagemeester: Mr. S. Van De Kerhof 

 Sint-Niklaasberg 5 

 3200 Aarschot 

 Tel 016 36 01 95 

 E-mail: Sofie_Molenberghs@hotmail.com 

 Per 1 april 2022 

 Met behoud van anciënniteit per 9 oktober 2020 

 

 

• Mr. Lien GUILLIAMS 

 Stagemeester: Mr. Chr. Celis 

 Grasbos 35 

 3294 Molenstede 

 Tel 013 55 29 20 

 E-mail: lien.guilliams@telenet.be 

 Per 19 april 2022 

 Met behoud van anciënniteit per 11 oktober 2021 

 

 

• Mr. Leena GIUDICE 

 Stagemeester: Mr. R. Henderix 

 C. Meunierstraat 111 

 3000 Leuven 

 Tel 016 23 02 56 
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 E-mail: lg@vandebroekfransis.be 

 Per 25 april 2022 

  

 

• Mr. Lisa SWILLENS 

 Stagemeester: Mr. T. Vandendries 

 Steenweg op Sint-Joris-Winge 21 

 3200 Aarschot 

 Tel 016 64 98 49 

 E-mail: lisa@bvdd.be 

 Per 25 april 2022 

  

 

• Mr. Jan Willem FRANCK 

 Stagemeester: Mr. R. Van Goethem 

 Mechelsestraat 107-109 

 3000 Leuven 

 Tel 016 23 98 29 

 E-Mail: janwillem.franck@dewallens-partners.be 

 Per 25 april 2022 

  

 

 

4.        Weglatingen van de lijst van stagiairs 

 

 

• Mr. Katrijn ARNOUTS 

 Per 7 maart 2022 

 Wegens haar overstap naar de balie van Brussel NL 

 

     

 

 

 

II. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

 

1. Erkenning als stagemeester 

 

 

• Mr. Veerle BORREMANS 

 

 

 

2. Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst 
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• Mrs. Nico VANDEBROEK en Gunter FRANSIS, voor de wijziging van de BVBV in de 

BV “VANDEBROEK & FRANSIS” met aanneming van nieuwe statuten 

 

 

 

3. Schrapping bijkantoor 

 

 

 

• Mr Pascale LAUWERYS, per 25 april 2022 op het adres Ridderstraat 12 in 3320 

Hoegaarden 

 

 

 

 

III.  BALIE LEUVEN 

 

 

 

1. Commissie erelonen/taxatieadviezen: 
 

 

Mr. P. Zonderman deelt mee dat er 4 taxatieadviezen werden afgewerkt, waarna deze worden 

goedgekeurd door de raad. 

 

Voorts wordt gemeld dat veel dossiers via bemiddeling worden afgehandeld. Hiervan worden er 

een 85% positief afgesloten. Slechts twee bemiddelingen hebben niet tot een akkoord geleid. Er 

zijn nog een 4-tal bemiddelingen in aantocht, en deze zullen kortelings worden vastgesteld. 

 

 

 

2. Penningmeester 

 

 

De stafhouder bericht dat de betalingen van de baliebijdragen goed verlopen, op een aantal 

uitzonderingen na. Er is soms slechts een gedeeltelijke betaling van de baliebijdrage zonder 

verdere aankondiging van de reden.  

 

Een aantal twistpunten zijn er ook i.v.m. confraters die de balie definitief verlaten. Zij 

argumenteren dat hun baliebijdrage percentsgewijze beperkt dient te blijven tot de periode van 

het gerechtelijk jaar dat men effectief aan de balie was ingeschreven. Echter dient de balie onder 

meer aan de OVB de volledige bijdrage door te storten vooraleer de factuur van de baliebijdragen 

worden verstuurd, zodat ook voor de balieverlaters de volledige baliebijdrage dient betaald te 

worden. Onze balie kan immers nergens percentsgewijze het verlies bij derden terugvragen. 

 

Conform het reglement zal een rappel gestuurd worden aan de zondaars met de mededeling dat 

de volledige betaling wordt verwacht. Dit is ook een verplichting voor de stagemeesters. Bij 

gebreke aan betaling zal er een tuchtdossier worden opgestart. 
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3. BJB 

 

Mr. T. Van Aerschot bericht dat het de bedoeling is dat de nieuwe BJB-module op korte termijn 

in werking zal treden, doch dit gefaseerd en per balie.   

Balie Leuven verkiest om niet als eerste in de rij te gaan staan en laat graag andere balies voorgaan 

in de hoop dat wanneer de module in Leuven effectief van start gaat dit kan gebeuren met zo 

weinig mogelijk kinderziektes. 

De exacte datum van inwerkingtreding is evenwel niet geweten, dus daarom alsnog een warme 

aanbeveling aan de confraters om niet te wachten met het afsluiten van hun pro-deo verslagen 

opdat afsluiten sowieso dit jaar nog (zoveel mogelijk) met de huidige (gekende) BJB module kan 

gebeuren. 

Ook dit jaar zullen de pro-deo dossiers moeten worden afgesloten tegen 30.06.2022 om in 

aanmerking te komen voor een uitbetaling tijdens volgend gerechtelijk jaar.  Deze datum zal 

tevens vermeld worden in de nieuwsbrief.   

 
Het bedrag per punt zal kortelings goedgekeurd worden. Hoe hoger dit bedrag zal liggen, hoe 

meer doorgedreven ook de controles op de besteding van de (dan eveneens gelijkmatig 

verhoogde) werkingsmiddelen door het BJB zullen zijn.  

 

Er was nog één dossier hangende in graad van beroep voor het arbeidshof. Daarin is op 31.03.2022 

een gunstig arrest tussengekomen waarbij een RPV werd toegekend. Verder zijn er geen beroepen 

meer hangende. 

 

 

 

 

4. CJB 

 

 

Er vond een boeiend overleg plaats met het op te starten Zorgcentrum na Seksueel Geweld te 

Leuven (opstart hiervan is voorzien op 15 juni as) met het oog op een samenwerking in de 

toekomst. Er is beslist om de uitkomst van het proefproject dat in Gent dezer dagen wordt 

uitgerold, af te wachten alvorens een bijkomende permanentie in te richten. De resultaten hiervan 

worden verwacht in het najaar. Wordt vervolgd. 

 

 

 

5. Commissie Communicatie, marketing & protocol 

 

 

Mr. De Rieck is uitgebreid ingegaan op de problematiek van de haperende werking van de 

zoekfunctie van onze baliewebsite, gezien deze niet altijd meer accuraat is en de inhoud soms in 

strijd is met de inhoud van de website van de OVB. De bedoeling van de website was dat enkel 

Leuvense advocaten via de zoekfunctie konden gevonden worden. Intussen is men voor wat 

betreft de gegevens afhankelijk van de database van diplad/OVB en werd de link van destijds die 

werd geupdated doorgeknipt. Op de vergadering van 26.04.2022 met diplad zal de vraag gesteld 

worden of deze connectie kan hersteld en geüpgraded worden en wat de kostprijs hiervan is 

aangezien er toch vrij frequent naar specifieke Leuvense advocaten blijkt gezocht te worden (25% 
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van alle hits klikken door naar een individuele advocatenfiche) en dit toont toch ook aan dat de 

website in het algemeen druk bezocht wordt. 

 

Een werkpunt van de website blijft alleszins het zoeken op voorkeurmateries waarbij men soms, 

afhankelijk van de gebruikte computer, op een andere voorkeurmaterie uitkomt. 

 

Tegen de volgende raad zullen de websites van de andere lokale balies ook bekeken worden. 

 

 

6. Commissie Verzekeringen 

 

 

Mr. Y. Deckers stelt dat de laatste hand aan de tekst van de cyberpolis wordt gelegd en deze 

tijdens de eerste week van mei 2022 volledig zal zijn. Vooral de technische 

toepassingsvoorwaarden voor de balies zijn belangrijk.  

 

 

 

7. Commissie Stage & Beroepsopleiding 

 

 

De stafhouder bericht dat de examens gematigd positief werden geëvalueerd. 

 

Tijdens de OVB-happening op 29.04.2022 zal ook gepolst worden naar de ervaringen van de 

stagiairs met het nieuwe examensysteem. 

 

Opvallend was wel dat de 2e zittijd niet schriftelijk en fysiek, doch wel mondeling en online 

plaatsvond, waarbij er een aantal stagiairs niet ingelogd geraakten en er ook een aantal afwezig 

waren door ziekte. 

 

 

 

8. Commissie Controle rekeningen derden & witwas 

 

 

Mr Van Erum licht toe dat de commissie op 22.04.2022 heeft vergaderd: de derdenrekeningen 

van 45 confraters (resultaat van loting en apart geselecteerde gevallen) zullen door acht 

commissieleden gecontroleerd worden. Deze controle zal tegen eind augustus afgerond worden. 

Onze balie controleert dus meer dan het verplicht te controleren percentage van 2,5% van de 

bestaande derdenrekeningen. 

 

 

 

9. Commissie Deontologie/Tucht 

 

De stafhouder heeft op 19.04.2022 vergaderd met de tuchtcel. De procedure zoals in tucht werd 

uitgeklaard, gezien deze nog vrij recent is en verder onderbouwd dient te worden.  

Op 17 mei 2022 zal één uitgestelde tuchtzaak worden behandeld voor de Tuchtraad van beroep. 
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In tien tuchtdossiers m.b.t. puntentekorten permanente vorming werden verhoren georganiseerd 

in tucht, waarna de stafhouder hierin vervolgens beslissingen zal nemen.  

De raad hoort één confrater die vermeld staat op de lijst van erkende stagemeesters. Mrs. F. Aps, 

T. Van Aerschot en A. Vervaecke nemen niet deel aan het beraad. 

 

 

10. Commissie Permanente Vorming 

 

Mr. J. De Ketelaere bericht dat in de maand mei er een vorming wordt gegeven door confrater E. 

Boydens over deontologie, en dit in het provinciehuis. 

 

De commissie zal ook spoedig samenzitten met de decaan van de KULeuven om de 

samenwerking te hernemen of verbeteren zodat in Leuven veel punten aan permanente vorming 

kunnen behaald worden. 

 

 

 

11.        Commissie Externe contacten 

 

 

Vicestafhouder F. Aps heeft geen meldingen. 

 

 

 

12. Commissie Personeelszaken 

 

Mr. V. Vanduffel licht toe dat het ontwerp/ plan voor de herinrichting op maat van de koffiekamer 

gedeeltelijk werd behouden, maar ook deels werd aangepast: Er komt een nieuw meubel tegen de 

muur met lattenwerk, er komen drie koffietafels en twaalf stoelen; In het voorziene meubel is ook 

een vaatwasmachine ingewerkt. In de stille ruimte zal er tevens een hogere tafel komen met zes 

stoelen (i.p.v. een lagere tafel); Als alle meubilair staat, zal bekeken worden, of er nog plaats is 

voor extra stoelen. Er wordt nog gewacht op een offerte voor een deugdelijke watermachine en 

koffiemachine. De herinrichting zou nog steeds tijdens het gerechtelijk verlof kunnen gerealiseerd 

worden. De koffiekamer zou ook moeten herschilderd worden voor eind augustus. 

 

De stafhouder meldt voorts dat baliesecretaresse Patricia op 01.05.2022 met pensioen zal gaan. 

De nodige woorden van dank zijn op hun plaats, nu zij jarenlang werkzaam is geweest aan onze 

balie. Een attentie werd haar namens de raad bezorgd. 

 

 

 

13. Commissie Adviezen: 

 

Er is één hangend advies m.b.t. tot een confrater (voor het mondeling examen magistratuur via de 

3e weg). 
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Procureur des Konings Hans Van Espen heeft op 25.04.2022 de eed afgelegd. De raad feliciteert 

hem hiervoor van harte en wenst hem veel succes toe. 

 

 

 

14. Sociale Commissie: 

 

De stafhouder heeft geen meldingen. 

 

 

 

IV.       OVERLEG BALIE MAGISTRATUUR    

 

 

De stafhouder bericht dat het overleg op 28.04.2022 plaatsvindt. Als topics staan onder meer op 

het programma: de advocaat in de school, de trajectbegeleiding bij de familierechtbank en een 

aantal topics inzake de digitalisering. 

 

Voor bepaalde zaken zou het beter zijn om een gefragmenteerd overleg te organiseren met de 

betrokken rechtbanken zodat concrete bezorgdheden gemakkelijker kunnen besproken worden en 

niet op een algemeen overleg dienen te gebeuren. Ook dit zal overlegd worden met de 

korpsoversten. 

 

 

 

V.      Commissies OVB 

 

 

De stafhouder geeft een vooruitblik op de thema’s van de AV van 27.04.2022: directeur van ASF, 

Mevr. C. Van Cutsem, zal de AV toespreken, voorts zal er worden gedebatteerd over het 

ontwerpreglement voorkeurmateries en worden gestemd over de aangepaste gedragscode welzijn. 

 

Wat betreft het ontwerpreglement voorkeurmateries, werd dit naar voor geschoven nu men nog 

niet rijp blijkt voor echte specialisaties (in tegenstelling tot de OBFG). Kernidee is dat men in de 

permanente vorming (binnen de 20 te behalen punten) 5 punten moet behalen per gekozen 

voorkeurmaterie. Weglatingen van de lijst zouden via de procedure “zoals in tucht” verlopen, 

maar gevreesd wordt dat dit bijzonder veel administratieve rompslomp voor de balies zal 

meebrengen. Het wordt derhalve afwachten of dit voorstel aanvaard zal worden. 

 

Mr. V. Vanduffel geeft toelichting aangaande het ontwerpreglement betreffende het optreden 

voor minderjarigen. De OVB heeft een nieuw ontwerpreglement naar voor geschoven, nadat een 

eerdere poging sneuvelde. Uitgangspunt zou dit keer wel zijn dat een minderjarige steeds dient 

bijgestaan te worden door een advocaat die de jeugdopleiding heeft gevolgd, en dat deze bijstand 

ook steeds pro Deo wordt verricht. Wel wordt voorzien in een uitzondering: wie in afwijking van 

de basisregel toch wil optreden voor een minderjarige, kan een gemotiveerd verzoek daartoe 

richten aan het  lokale BJB, waarbij enkele cruciale kwesties al op voorhand toe te lichten zijn 

(bv. wie zal ereloon betalen?) Een eventuele tegenstrijdigheid van belangen dient door de 

stafhouder beslecht te worden. De tekst van het ontwerpreglement is nog onduidelijk opgesteld 

en brengt extra werklast mee voor de BJB’s, zo licht Mr. Vanduffel toe. Zij werpt tevens op dat 
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het onduidelijk is op welke wettelijke basis men deze taak aan het BJB zou kunnen toevertrouwen. 

In de praktijk ziet men dit systeem niet werkbaar functioneren. Men zou beter een onderscheid 

maken tussen de dossiers waar de minderjarigen zelf en zelfstandig (met bijstand van een 

advocaat) zonder vertegenwoordiging door een wettelijk vertegenwoordiger kunnen optreden 

zoals jeugddelinquentie, bijzondere jeugdzorg, GAS, NMBS, voetbalwet, verkeer, 

vreemdelingenrecht, (behoudens één uitzondering) en situaties waarin ze verplicht 

vertegenwoordigd  moeten worden door een wettelijk vertegenwoordiger, bv bij 

voetbalcontracten. In dat laatste geval lijkt er geen juridische basis te zijn om een jeugdadvocaat 

aan te stellen.  

 

Er zijn dus nog teveel vraagtekens, analyse waarin de raad zich kan vinden. Een aangepast 

tekstvoorstel, waarin de uitzonderingsmogelijkheid via het BJB wordt weggelaten, en wordt 

vervangen door een uitzonderingshypothese waarbij er indien er voor een specifieke rechtstak 

geen gecertifieerd advocaat kan gevonden worden, er een andere mag optreden, doch steeds pro 

Deo, lijkt aangewezen. 

 

Op 5 mei 2022 zal de commissie deontologie in de schoot van de OVB opnieuw samenkomen en 

de ontwerptekst bespreken. Hogervermelde opmerkingen zullen namen Leuven worden 

overgemaakt, alsook de alternatieve tekst. 

 

 

 

VI.      CONFERENTIE JONGE BALIE 

  

 

/ 

 

 

 

VII.     VARIA 

 
 

 

1. Bepalen deadline kandidatuurstelling als lid van de AV van de OVB  

 

Zoals reglementair voorzien deelt de stafhouder via voorliggend verslag aan alle leden van de 

balie de verkiezingsmodaliteiten mee om als lid van de AV van de OVB te worden verkozen, 

waarbij verwezen wordt naar art. 4 van het reglement, zoals bekrachtigd bij KB van 18 maart 

2020 (B.S. maart 2020). 

 

De stafhouder bepaalt in samenspraak met de raad dat de uiterste deadline voor kandidatuur-

stelling voor de AV van de OVB bepaald wordt op 30 mei om 12u., dit conform het reglement ter 

zake. 

 

 

 

 
Datum volgende raad: maandag 23 mei 2022 om 17u. 
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Mr. Carolien VANACKER Mr. Tim OP DE BEECK 

Secretaris Stafhouder 


