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VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 23 mei 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, Patrick ZONDERMAN, 

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

VANGOIDSENHOVEN, Annelies VERVAEKE, Joke DECABOOTER, Hanne VANHOOF, 

Alexander MEUWISSEN en Carolien VANACKER. 

 

 

Verontschuldigd:   

 

Mr. Els VAN ERUM 

 

 

In aanwezigheid van: 

 

Mevr. Elien VAN KERCKHOVEN 

 

 

 

*** 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

 

1. Opnames op het tableau 

 

 

• Mr. Sielke HILLEN 

 Per 29 april 2022 

 Brusselsesteenweg 62 

 3000 Leuven 

 Tel 016 22 26 38 

 Fax 016 22 97 59 

 E-mail: sielke.hillen@lovius.be 
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2.        Opname op de lijst van stagiairs 

 

 

• Mr. Marie SCHEPERS 

 Stagemeester: Mr. B. Beelen 

 Justus Lipsiusstraat 24 

 3000 Leuven 

 Tel 016 31 77 10 

 E-mail: marie.schepers@beelenadvocaten.be 

 Per 16 mei 2022 

 Met behoud van anciënniteit per 29 maart 2022 

 

  

 

 

II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 

 

 

1. Wijziging kantoorgegevens 

 

  

•     Mr. Niels BERGMANS 

    Nieuw kantooradres: 

    Sint-Jorislaan 16 

    3001 Heverlee 

    Schrapping faxnummer 

 

 

 

     

III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

 

1. Erkenning als stagemeester 

 

 

• Mr. Pieterjan Osaer 

 

 

 

2. Onderbreking van de stage 

 

 

• Mr. Charlotte Helsen 

      per 14 mei 2022 

      voor de duur van 1 jaar 
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IV.  BALIE LEUVEN 

 

 

 

1. Commissie erelonen/taxatieadviezen: 
 

 

Er werd één taxatieadvies goedgekeurd en een volgend taxatieadvies zal, na vervollediging, op 

de raad van juni worden voorgelegd voor goedkeuring. 

 

Verder werd er één arbitragezaak volledig afgerond en uitgesproken. 

 

Tenslotte werden er nog vier bemiddelingen vastgesteld voor eind juni. 

 

 

 

2. Penningmeester 

 

 

Mr. L. Vermassen bericht dat de baliebijdragen werden betaald, op een 25-tal uitzonderingen na. 

17 confraters hiervan hebben een afbetalingsplan gevraagd; een aantal confraters hebben een deel 

van de baliebijdrage betaald zonder meer. De confraters die nog niet betaalden werden intussen 

per brief herinnerd en werden telefonisch gecontacteerd, waarna er nog enkele betalingen 

volgden. Opvallend is dat een aantal van de balieverlaters menen dat zij (pro rata) geen 

baliebijdrage meer verschuldigd zijn, wat een verkeerd standpunt is, cfr. ons baliereglement. Zij 

werden aangemaand toch te betalen, en op een 2-tal na hebben ook zij betaald. 

 

Aangezien toch wel een aantal tableau-advocaten, eerder dan stagiairs, in gebreke blijven, wordt 

er nogmaals gewezen op het bestaan van het solidariteitsfonds dat in bepaalde gevallen soelaas 

kan bieden, en waarvoor elke Leuvense advocaat jaarlijks een bijdrage van 100,00 € levert. 

 

Mr. L. Vermassen deelt voorts mee dat er intussen een jaarverslag is van Diplad waarin er voor 

dit jaar een negatief resultaat is van -179.629,00 €. Na de vergadering van de commissie 

penningmeesters zal mr. L. Vermassen hierover de nodige toelichting geven. Er kan ook verwezen 

worden naar de verdere toelichting onder de rubriek OVB in dit verslag. 

 

 

 

3. BJB 

 

Mr. T. Van Aerschot deelt mee dat de waarde van het punt intussen vastligt op 81,23 € meer 

20%  kosten, wat neerkomt op 97,47 €. 

Men wacht nu enkel nog op de uitbetaling, die eerstdaags kan volgen, nu de uitbetaling in principe 

gebeurt 10 dagen na de publicatie in het Belgisch staatsblad. 

Wat betreft de inwerkingtreding van de nieuwe BJB-module, zal dit gefaseerd en per balie 

gebeuren, waarbij Hasselt als testbalie wenst te starten. Waarschijnlijk zal er in Leuven pas gestart 

worden na de verbetering van de pro-deo verslagen en eventueel in de audit, waarbij eerder 1 

oktober 2022 als datum wordt naar voren geschoven. 
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4. CJB 

 

 

Mr. E. Vangoidsenhoven bericht dat het CJB nog erkend is tot 01.01.2023 en om de erkenning te 

kunnen behouden, moeten een aantal vereisten worden voldaan. Op 01.05.2022 was er een 

deadline en diende er een meerjarenplan met bijlagen te worden ingediend. Dit plan ligt voor, en 

voorziet o.m. in samenwerkingsdocumenten met het BJB, een protocol aangaande 

grensoverschrijdend gedrag, …  

 

In het meerjarenplan is de samenstelling van de commissie gewijzigd, met o.m. ook een 

vertegenwoordiging van een mutualiteit. 

 

De doelstellingen van het meerjarenplan zijn: de juridische eerstelijnsadviezen zo laagdrempelig 

mogelijk houden, proactieve samenwerkingen, opstarten van de zorgcentra seksueel geweld 

(vanaf juni proeftraject met de balie van Gent), lokaal zaken uitrollen met de commissie 1e 

lijnsbijstand. Anderzijds wordt het CJB bevraagd door de psychiatrie voor een interne 

samenwerking, een project dat was opgestart, doch dat door covid was weggezakt, maar dat 

volgend jaar zal worden hernomen.  

 

Ook wordt er verwacht dat er voldoende wordt bijgeschoold, zowel qua vaardigheden als wat 

betreft het sociale luik, en dit deels vanuit het CJB, deel van het digital format van de OVB. De 

adviezen moeten immers toegankelijk zijn en daarvoor moet de eigen werking doorgelicht en 

geoptimaliseerd worden. Er moet ook een analyse gemaakt worden waarom er op sommige 

plaatsen zo weinig bezetting is. 

  

Momenteel zit men in de 2e fase met als deadline 01.06.2022, met name het indienen van het 

meerjarenplan met een uittreksel van het  strafregister voor de bestuursfunctie en moet men in 

regel zijn met GDPR. 

 

Ten laatste op 01.10.2022 zou dit meerjarenplan moeten goedgekeurd worden, zo niet moet het 

plan binnen de drie maanden aangepast en op punt gesteld worden. 

 

 

 

5. Commissie Communicatie, marketing & protocol 

 

 

Mr. A. Meuwissen geeft verslag aangaande de website van de verschillende lokale balies en meer 

bepaald de zoekfuncties van andere balies. Zowel de balie van Oudenaarde als Dendermonde 

blijken geen website en dus geen zoekfunctie meer te hebben. De andere balies verwijzen door 

naar de website van de OVB, meer bepaald de algemene site, behalve de balie van West-

Vlaanderen en Gent waar de regio al is ingevuld bij de zoekfunctie.  

 

Onze website is 5 à 6 jaar oud, en functioneert grotendeels nog naar behoren, zeker qua tekst, 

maar door de update is de koppeling met de OVB weggevallen en werkt de zoekfunctie/databank 

niet (meer) naar behoren. Tegen juni 2022 zullen de euvels en noodwendigheden worden 

opgesomd door de commissie en zal de ontwikkelaar van de website (Cocoon en Vector Bros) 

moeten nagaan of de aanpassingen ervan binnen een redelijk budget kunnen gebeuren. 
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6. Commissie Verzekeringen 

 

 

Mr. Y. Deckers bericht dat er i.v.m. de cyberverzekering nog geen rappel werd verstuurd en men 

er gerust in is dat de tekst van de polis deze maand volledig afgewerkt zal zijn.  

 

 

 

7. Commissie Stage & Beroepsopleiding 

 

 

Tijdens de Eventdag van de OVB op 29.04.2022 is er een feedbackmoment geweest voor alle 

stagiairs van Vlaanderen; Op 19.05.2022 was er een 2e moment van feedback via zoom. Hieruit 

blijkt dat de examens gematigd positief werden ervaren. De bekommernissen van de stagiairs 

situeren zich veelal op het gebied van communicatie, die soms erg laat gebeurt wanneer ze een 

paper moeten schrijven. Onduidelijk is ook wanneer ze de punten krijgen van de examens, en dit 

vooral voor de tweedejaarsstagiairs. 

 

Een tweede kritiek is het vak ondernemen dat zeer belastend en tijdrovend is: naast de twee halve 

dagen fysieke lessen, moeten de stagiairs nog een 16-tal uren in het vak investeren. Een aantal 

zaken zouden beter facultatief zijn. Wat de paper betreft, zou de relevantie ervan ook moeten 

herbekeken worden. Sommige vakken zouden ook teveel theoretisch zijn; dit geldt ook voor 

bepaalde werkcolleges zoals strafrecht, dat door sommigen niet voldoende praktijkgericht wordt 

ervaren. 

 

Er zal nog een evaluatie volgend van de stageschool en de docenten. 

 

Intussen zouden de eerstejaarsstagiairs ook hun punten ontvangen hebben, wat in lijn is met de 

datum van vorig jaar. Een opsplitsing per balie zal nog volgen. Ook de moeilijkheidsgraad zou 

dezelfde zijn als vorig jaar. Bij het vak strafrecht werd één vraag weggelaten aangezien deze 

materie niet werd gegeven. Ook tijdens het tweede stagejaar hebben de stagiairs gedurende een 

zestal maanden nog lessen en verplichtingen. 

 

De opleiding is nu uniform over het Vlaanderen; volgend jaar zouden meer lessen/werkcolleges 

fysiek doorgaan, behalve de lessen on demand.  

 

 

 

8. Commissie Controle rekeningen derden & witwas 

 

 

De stafhouder licht toe dat de commissie de derdenrekeningen van 45 confraters heeft opgevraagd 

en verdeeld.  Deze controles zijn intussen lopende en zullen tegen 31.08.2022 afgesloten worden.  

Slechts één confrater zou nog niet gereageerd hebben. 

 

 

 

9. Commissie Deontologie/Tucht 
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De stafhouder bericht dat er deze maand geen vergadering van de tuchtcel was aangezien deze 

enkel in de even maanden vergadert. 

Een dossier voor de Tuchtraad van beroep werd in voortzetting gesteld (aanstelling deskundige-

taxateur), en in een 10-tal tuchtdossiers aangaande permanente vorming werden de meeste 

verhoren afgenomen en zal er binnenkort een beslissing worden genomen. 

Zoals verder nog wordt besproken was de OVB-studiedag d.d. 18.05.2022 over tucht zeer nuttig 

en zal deze tijdens de tuchtcelvergadering herbesproken worden.  

De raad hoort één confrater in persoon die vermeld staat op de lijst van erkende stagemeesters. 

Mrs. F. Aps, T. Van Aerschot en A. Vervaeke nemen niet deel aan het beraad. 

 

10. Commissie Permanente Vorming 

 

Mr. J. De Ketelaere bericht dat stafhouder E. Boydens een vorming gaf over deontologie in het 

Provinciehuis. Ondanks een teleurstellende opkomst was iedereen zeer positief en werden er veel 

vragen gesteld. De volgende vorming staat gepland op 17 juni 2022 over de digitalisering van het 

beroep. 

 

 

11. Commissie Personeelszaken 

 

Mr. A. Vervaeke bericht dat er voor de koffiekamer een watermachine voor plat en bruiswater 

werd aangekocht. De verdere invulling is in running. Ook werd er een schilder gevonden waarmee 

er nog concrete afspraken moeten gemaakt worden.  Voorzitter Huygelier werd in kennis gesteld 

van de verbouwing, maar ook de regie der gebouwen moet verwittigd worden. Het meubilair voor 

de stille ruimte en koffiekamer werden besteld en zullen geleverd worden in juni. 

 

 

12. Sociale Commissie: 

 

De stafhouder heeft geen meldingen. 

 

 

 

 

V.       OVERLEG BALIE MAGISTRATUUR    

 

 

Op het overleg op 28.04.2022 met de korpsoversten in het huis van de advocaat samen met de 

stafhouder en vicestafhouder werd de digitalisering besproken (thema’s zoals de interactieve 

inventaris en  de j-box die vooral door vredegerechten wordt gebruikt, passeerden de revue); 

slotsom is ene blijft toch wel dat er vooralsnog weinig orde in het digitale landschap terug te 

vinden is. 
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Er werd besproken dat het project “Advocaat in de school” terug vanaf september 2022 zal 

opgestart worden en ook een bezoek aan de cellencomplexen kan terug. Bezoeken die momenteel 

sporadisch plaatsvinden, gebeuren op eigen initiatief door de klasleraar die ze organiseert. 

 

Het zou daarnaast nuttig zijn om gefragmenteerd te vergaderen per rechtstak, naast de jaarlijkse 

overlegmomenten met de acht korpsoversten, ook om eventuele problemen sneller te bespreken.  

 

Procureur Hans Van Espen werd ook namens de balie proficiat gewenst met zijn benoeming. 

 

 

 

VI.      COMMISSIES OVB 

 

 

De ontwerptekst van het reglement optreden voor minderjarigen werd niet goedgekeurd door de 

commissie deontologie binnen de OVB. Men wil eerst de commissie rechtshulp inschakelen om 

een aantal juridische aspecten van het optreden voor minderjarigen nog verder uit te klaren. 

Zodoende blijven de lokale reglementen tot nader order bestaan. 

 

Een ontwerpreglement betreffende de specialisaties werd afgeschoten door de AV van de OVB. 

Tijdens de debatten rees wel de indruk dat er misschien beter een reglement zou komen aangaande 

de voorkeurmateries, maar ook dat initiatief strandde. Vooral de controle daarop en de 

administratieve rompslomp die zulks meebrengt vormden de grootste struikelsteen. Bijgevolg is 

de oude lijst van voorkeurmateries nog steeds zonder meer gangbaar.  

 

De studiedag over tucht op 18.05.2022 werd door onze balie gevolgd door de volledige tuchtcel:  

de volledige tuchtprocedure werd besproken: de opstart (triage), het onderzoek, de beslissingen 

en de verdere gevolgen bij tuchtraad en tuchtraad van beroep, inclusief de sancties. Er is in de 

rechtspraak van beide laatste instanties steeds meer aandacht voor de rechten van verdediging en 

derhalve ook de procedurewaarborgen die daarvoor relevant zijn. 

 

De stafhouder nam op 11.05.2022 deel aan de vergadering van de Raad van Bestuur van Diplad, 

waarvan de balies aandeelhouder zijn. Hier werd de nodige duiding gegeven bij de cijfers van 

vorig jaar (die alweer rood kleurden, maar vanuit boekhoudkundig oogpunt wel genuanceerd 

dienen te worden). Belangrijker was de toelichting die werd gegeven omtrent de verwachtingen 

die de OVB en iedere Vlaamse advocaat rond Diplad koestert, en hoe het beeld daarvan door de 

jaren toch stevig bijgesteld moest en moet worden. Hoe langer hoe meer is duidelijk geworden 

dat Diplad nooit een vrije marktspeler zal worden in de IT (want als spin-off van de OVB beperkt 

tot ontwikkeling van producten in een erg beperkt segment) en dus ook geen dito winsten zal 

draaien, maar dat de vennootschap eerder een ondersteunende functie zal verzorgen. Het terrein 

ligt ook bezaaid met veel obstakels en incertitudes: de overheid zegt soms een project toe, maar 

verandert en cours de route wel eens de doelstellingen of de budgetten, de Franstaligen zijn 

evenzeer een groot vraagteken: stapt de OBFG mee in Diplad, of zal men samen een andere 

vennootschap oprichten? Of blijft alles bij het oude, met hier en daar een occasionele 

samenwerking (DPA)? Er zijn wel een aantal mooie verwezenlijkingen geweest zoals Regsol, 

waaruit heel wat inkomsten komen, maar andere producten konden niet afgewerkt worden, 

hoewel er al flink in geïnvesteerd werd. Diplad zal vooralsnog een verhaal van vallen en opstaan 

blijven, maar de weg van de digitalisering verlaten lijkt hoegenaamd geen optie. 
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De stafhouder meldt tot slot nog dat bestuurder E. Boydens zijn mandaat niet meer zal verlengen, 

en dat mogelijk ook bestuurder H. De Meyer dit naderhand nog zal aankondigen. Per 01.09.2022 

zal huidig stafhouder van West-Vlaanderen, R. Crivits, een bestuurdersfunctie in Diplad 

opnemen. 

 

 

 

VII.      CONFERENTIE JONGE BALIE 

  

 

Op 24.06.2022 wordt een etentje voorzien voor de oud-voorzitters van de Jonge Balie. 

 

Op 10.06.2022 zal ook nog een afterworkdrink georganiseerd worden door de Jonge Balie. 

 

Confrater Kerremans mocht op 20.05.2022 onze balie vertegenwoordigen op de Pleitwedstrijd 

der Zuidelijke Nederlanden in Breda en heeft dat met brio gedaan. 

 

 

 

VII.     VARIA 

 
 

1. Etentje oud-stafhouders op 28.06.2022 

 

Naar goede gewoonte is er op 28.06.2022 een etentje gepland met alle oud-stafhouders. 

 

 

 

2. Verkiezingen-Inkesta-aanstelling stemopnemingsbureau 

 

De balie zal tijdens de verkiezingen van eind juni 2022 opnieuw gebruik maken van Inkesta voor 

de organisatie van de verkiezingen. Ook het stemopnemingsbureau wordt aangeduid: Mrs. M. 

Den Dulk, R. Vaes en K. Geerts zullen de stemopneming verzorgen. 

 

Tot 31 mei 2022 kan men zich nog kandidaat stellen voor de AV van de OVB. 

 

 

 

3. Gezamenlijk etentje met Jonge Balie 

 

Aangezien de Jonge Balie dit jaar slechts een zeer beperkte aantal activiteiten kon organiseren, 

zal de laatste raad van het gerechtelijk jaar worden afgesloten met een etentje met de Jonge Balie. 

 

 
Datum volgende raad: maandag 20 juni 2022 om 17u. 

 

Mr. Carolien VANACKER Mr. Tim OP DE BEECK 

Secretaris Stafhouder 


