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VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 23.01.2023 

(Gerechtelijk jaar 2022 – 2023) 

 

 

 
Aanwezig: 

 

Stafhouder Febian APS, Vice-stafhouder Pascal NELISSEN GRADE, Prostafhouder Tim OP DE 

BEECK, Mrs. Jan DE RIECK, Jacques DE KETELAERE, Veerle VANDUFFEL, Patrick 

ZONDERMAN, Yoeri DECKERS, Els VAN ERUM, Tina VAN AERSCHOT, Liesbet 

VERMASSEN, Eva VANGOIDSENHOVEN, Annelies VERVAEKE, Joke DECABOOTER, 

Alexander MEUWISSEN en Carolien VANACKER. 

 

 

Verontschuldigd:   

 

Mr. Hilde MELOTTE, Els VAN ERUM, Tina VAN AERSCHOT en Liesbet VERMASSEN 

 

 

In aanwezigheid van: 

 

Mevrouw Elien VAN KERCKHOVEN 

 

 

 

 

*** 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

1. Opname op het tableau 

 

 

 

• Mr. Lukas DE SMET 

 Statiestraat 49 

 3200 Aarschot 

 0491 974669 

 e-mail: lukas@benijts.be 

 Per 10 januari 2023 

 In hoofdorde 
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 Met behoud van anciënniteit per 1 oktober 2013 

 

 

• Mr. Geert COENE 

 Mezenstraat 56  

 3061 Leefdaal 

 0497 050453 

 e-mail: geert@coene.attorney 

 Per 1 januari 2023 

 Met behoud van anciënniteit per 20 december 1992 

  

 

 

2. Weglatingen van het tableau 

 

 

 

• Mr. Anne-Marie SOBRIE 

 Per 31 december 2022 

 Wegens haar pensionering 

 

• Mr. Bjarne GERAERTS 

 Per 31 december 2022 

 Op eigen eenvoudig verzoek 

 

• Mr. Isabellle WILLEMS 

 Per 31 december 2022 

 Op eigen eenvoudig verzoek 

 

• Mr. Luc NACHTERGAELE 

 Per 31 december 2022 

 Wegens zijn pensionering 

 

• Mr. Dirk TILLEMANS 

 Per 31 december 2022 

 Wegens zijn pensionering 

 

• Mr. Elisabeth SPAEPEN 

 Per 31 december 2022 

 Op eigen eenvoudig verzoek 

 

• Mr. Jan BERGE 

 Per 31 december 2022 

 Wegens zijn pensionering 

 

• Mr. Karel MORTIER 

 Per 31 december 2022 

 Op eigen eenvoudig verzoek 

 

• Mr. Sielke HILLEN 

mailto:geert@coene.attorney
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 Per 31 december 2022 

 Op eigen eenvoudig verzoek 

 

• Mr. Francine DANS 

 Per 31 december 2022 

 Wegens haar pensionering 

 

 

 

 

3. Weglatingen van de lijst van stagemeesters 

 

 

 

•      Mr. Romain VANDEBROEK 

          Op eigen verzoek 

 

•      Mr. Ann HUYSMANS 

     Op eigen verzoek 

 

 

 

 

 

II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 

 

 

1. Wijziging kantoorgegevens 

 

 

 

• Mr. Jacob DE CLEYN 

          Nieuw kantooradres:  

          Martelarenlaan 4 bus 1101 

          3010 Kessel-Lo 

 Nieuw emailadres: jacobdecleyn@gmail.com 

 Tel: 0471 29 44 52 

 

• Mr. Joachim VAN REETH 

          Nieuw emailadres: joachim@bvdd.be 

 

 

• Mr. Johan CANS 

          Nieuw emailadres: advocatenkantoor.cans@outlook.com 
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III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

1. Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst 

 

 

 

•     Mr. Steven VERBEKE, voor de wijziging van de BVBA in de BV “STEVEN 

VERBEKE”  

 

•     Mr. Dirk DE MAESENEER, voor de wijziging van de BVBA in de BV “Advocaat 

Dirk De Maeseneer” 

 

•    Mrs. Hilde DERDE en Gunter FRANSIS voor de oprichting van de BV “Aves 

Legal” 

 
 

 

2. Schrapping bijkantoor 

 

 

 

• Mr Annick HENDRICKX, per 31 december 2022 op het adres te 3020 Herent, Groenstraat 

59 

 

 

 

3. Erkenning als ere-advocaat 

 

 

• Mr. Francine DANS 

Per 1 januari 2023 

 

 

 

 

IV.  BALIE LEUVEN 

 

 

 

1. Commissie erelonen/taxatieadviezen: 
 

 

 

Mr. P. Zonderman geeft een overzicht van de nog geplande bemiddelingen en taxatiedossiers in 

februari en maart 2023. 

 

De raad bespreekt verder ook een inhoudelijke topic aangaande de erelonen (zie verder). 
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2. Penningmeester 

 

 

De baliebijdragen zullen midden februari 2023 verstuurd worden. De penningmeester stelt nog 

een nota op. 

 

 

3. BJB 

 

De hervorming van de tweedelijnsbijstand zit in een versneld tempo. De politieke wil zou er 

zijn om relatief korte termijn het wetgevend kader goed te keuren.   

Aan bod komen onder meer de halfjaarlijkse verbetering van de verslagen en uitbetaling van de 

advocaten, later versneld naar kwartaalafsluitingen. De waarde van het punt zou eveneens 

worden vastgelegd in wetgeving.    

Ook de structuur van de verbetering van de verslagen en de audit worden gestroomlijnd en aan 

een ISO 9001 certificatie onderworpen.  De Commissie Rechtshulp werkt hier aan. Voorlopig 

wordt voor de start van de implementering gemikt op 01 september 2023.   

  

Een gedetineerde tekende in meerdere dossiers beroep aan tegen de beslissing van het BJB voor 

de Arbeidsrechtbank te Leuven. Het betrof pro-deo aanvragen die niet konden worden 

goedgekeurd door het BJB wegens gebrek aan informatie omtrent de te voeren procedure.   

De zaken zijn voorlopig allen samen vastgesteld voor behandeling op de zitting van de 

arbeidsrechtbank d.d. 20 februari 2023.   

 

4. CJB 

 

 

Mr. E. Vangoidsenhoven deelt mee dat de CJB Leuven in de loop van februari 2023 zal overgaan 

tot betaling van de prestaties voor de periode  september tem december  2022. Strookjes dienen 

tegen uiterlijk  maandag 5 februari 2023 te worden ingediend. Laattijdig ingediende prestaties 

worden niet meer uitbetaald.  

 

 

5. Commissie Communicatie, marketing & protocol 

 

 

Mr. A. Meuwissen geeft een stand van zaken aangaande de offerte van Vector Bross voor de 

vernieuwing van de website. Er werd een bijkomende offerte gevraagd aan Statik, die eveneens 

instaat voor de website van de OVB. De raad weegt de voor-en nadelen af van de beide offertes, 

die beiden vergelijkbaar en marktconform zijn. Beiden liggen rond € 25.000,00, al dan niet met 

bijkomende kosten voor extra interventies, waardoor de offerte van Statik in beperkte mate 

duurder lijkt uit te vallen.  De commissie zal hieromtrent een beslissing nemen zodat de website 

tijdig kan vernieuwd worden.  

 

De stafhouder deelt mee dat er vanuit de magistratuur een erfgoeddag is gepland op 23 april 2023 

met als thema ‘beestig’. De balie heeft haar medewerking toegezegd. Er zal onder meer een 

“schijnproces” worden georganiseerd. 
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6. Commissie Verzekeringen 

 

 

Op 13 maart 2023 van 14u tot 18u zal in  het Provinciehuis te Leuven door de OVB een Roadshow 

‘collectieve voorzieningen’ worden georganiseerd, met een interactief moment en cursus 

mondelinge zelfverdediging.  De opleiding zal gratis worden aangeboden. 

 

 

 

7. Commissie Stage & Beroepsopleiding 

 

 

/ 

 

 

8. Commissie Controle rekeningen derden & witwas 

 

 

De stafhouder bericht dat hij een onderhoud  had met confrater Ignace Pelgrims aangaande de  

nieuwe controle  in april 2023. Hiervoor zal de balie gebruik maken van  vereenvoudigde lijsten 

naar het model van de balie van Dendermonde (of Limburg). Er zullen opnieuw een 2,5 % 

confraters van onze balie gecontroleerd worden. 

 

Er wordt nagegaan of het nuttig kan zijn een opleiding te organiseren over de witwas en de GDPR. 

 

Op 31 januari 2023 is een vergadering voorzien van de commissie Controle rekening derden.  

 

 

9. Commissie Deontologie/Tucht 

 

/ 

 

10. Commissie Permanente Vorming 

 

De stafhouder ontving bericht dat de KMO-portefeuille terug in werking is gesteld, doch deze wel 

werd aangepast in die zin dat men eerst op een uitnodiging tot betaling moet wachten vooraleer 

men de aanvraag KMO-portefeuille kan doen. 

 

 

11. Commissie Personeelszaken 

 

De commissie bekijkt verder het loonbeleid van het personeel van de balie.  
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12. Commissie Externe contacten 

 

De stafhouder bericht dat een werkgroep familierecht werd opgericht die een eerste keer zal 

bijeenkomen op 13 februari 2023 en nadien (twee)maandelijks. Er hebben zich tot op heden al 

een 7-tal kandidaten gemeld.  

Er zullen vooral een aantal technische aspecten worden besproken naar aanleiding van de 

studiedag ‘Cirkel van het recht’ en de verdere opvolging hiervan. 

Op het overleg met de familierechters waren alle (quasi) familierechters aanwezig. Zij hebben 

interesse om het model van Gent toe te passen in de Leuvense familierechtbanken en dit aan de 

hand van modelverzoekschriften. 

 

13.       Sociale Commissie 

 

/ 

 

 

14.       Commissie adviezen 

 

Mr. P. Zonderman deelt mee dat er een 5-tal adviezen werden geschreven voor vacatures in de 

magistratuur.  

 

 

 

V.       OVERLEG BALIE MAGISTRATUUR    

  

 

 

VI.      COMMISSIES OVB 

 

 

Binnen de commissie deontologie van de OVB bekijkt men de hervorming van het 

tuchtreglement.  

 

Er is ook een voorstel tot reglement arbeidsovereenkomst wat echter nog nader zal moeten 

bekeken worden.  
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VII.      CONFERENTIE JONGE BALIE 

  

 

/ 

 

VIII.     VARIA 

 
 

1. Nieuwjaarsreceptie balie-OVB 

 

Aangaande de nieuwjaarsreceptie van balie die vrijdag 27.01.2023 zal plaatsvinden in het 

gerechtsgebouw van 16u, zijn alle voorbereidingen getroffen.  

 

Voor de nieuwjaarsreceptie van de OVB die op 30 januari 2023 plaatsvindt in Tervuren zal er 

voor de genodigden een bus worden ingelegd vanuit Leuven. 

 

 

 

 

IX.     BESPREKING INHOUDELIJKE TOPICS 

 

 

Zoals eerder aangehaald wordt de topic ‘erelonen: wat brengt de toekomst’ besproken aan de hand 

van enkele arresten van het Hof van Justitie en van het Hof van Cassatie.  

 

 
 
Datum volgende raad:  27 februari 2023 om 17u. 

 

Mr. Carolien VANACKER Mr. Febian APS 

Secretaris Stafhouder 

 


