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“Never change a winning team” 
Sir Alf Ramsey – WK-coach Engels voetbalteam 1966 

 
 

 

I. STATE OF THE UNION 
 

 

Een beleidsplan voor het tweede jaar van een tweejarige legislatuur zou niet al te veel mogen verschillen 

van dat van het jaar ervoor. Doet het dat wel, dan bleek bijsturing nodig. Ik heb er een compromis van 

gemaakt en vooral geschaafd en gefinetuned. Want bijsturing is altijd wenselijk, stilstaan is achteruit 

gaan. 

 

Twee factoren hebben gemaakt dat mijn volgende jaar als stafhouder ingrijpend anders zal zijn dan mijn 

eerste, de ene institutioneel, de andere occasioneel. Institutioneel, en dus een vast gegeven, is het feit 

dat een stafhouder zijn tweede jaar met veel meer veldkennis aanvat dan zijn eerste, en stilaan op kruis-

snelheid komt. Dat geeft inzichten om schaaf en vijl ter hand te nemen. Occasioneel, en hopelijk echt 

maar goed voor één keer, was de coronacrisis en al haar bijwerkingen, die van het vorige gerechtelijke 

jaar een curiosum maakte. Ook dat oude normaal dat er nu lijkt aan te komen, geeft hier en daar 

aanleiding tot enige herschikking. 

 

Maar het hart van het beleid blijft wat mij betreft ongewijzigd, zoals ik dat vorig jaar heb omschreven. 

Samenwerking en dialoog met onze partners op het terrein, zowel binnen als buiten de advocatuur. Dat 

vergt vertrouwen en goede wil. Vertrouwen in de OVB, die al te vaak kritieken à la EU te verduren 

krijgt: te log, te duur, te intransparant… terwijl iedere advocaat dagelijks grote of kleine vruchten plukt 

van die verenigde Vlaamse baliestructuur. Er wordt immens hard gewerkt en veel geregeld op dat 

niveau, and yes, it comes with a price. Maar gratis lunchen bestaat niet, zeker als er een globale digita-

lisering moet worden uitgetekend voor onze beroepsgroep. Vertrouwen ook in onze confraters op het 

terrein, lees: confraterniteit. Het is geen toeval dat de toestroom aan klachten bij de stafhouder – een 

deel vanwege burgers over hun raadsman, maar meestal confrater tegen confrater – alsmaar aanzwelt, 

of toch niet noemenswaardig afneemt. Heel wat verwijten daarin zijn soms perfect vermijdbaar, en er 

zijn zelden winnaars in deontologische geschillen. Het vreet aan onze collegialiteit, die ons binnen onze 

beroepsgroep steeds zo genegen was (en die van buiten uit zo onbegrijpelijk leek). Vertrouwen tot slot 

in de andere spelers binnen justitie: parketten, hoven en rechtbanken. Respect voor eenieders rol in het 

verhaal, respect voor procedures en gebruiken. Wie dat voor ogen houdt, weet dat dit principe in beide 

richtingen werkt.  



 
 

 

 

Dit gezegd zijnde, zie ik het als een taak van onze lokale balie om deze waarden te blijven promoten, en 

in sommige gevallen af te dwingen. De balie is het epicentrum van onze beroepsgroep: ze bundelt de 

krachten, ze brengt confraters samen of vertegenwoordigt hen, ze reguleert, ze sanctioneert. In een 

almaar snellere en meer digitale wereld is dat geen sinecure meer. Het paleisleven was al tanend, om 

dan de genadeslag te krijgen uit virale hoek. We ontdekten teams en zoom, maar ik durf te hopen dat dit 

naar de toekomst toe ondersteunende tools zullen worden, en geen regel. Ik durf evenzeer te hopen dat 

onze balie onze confraters weer wat meer samen krijgt. Het feit dat we een relatief kleine balie zijn, 

zowat het “kneusje” na de fusies van heel wat andere balies, verschaft ons daarbij een groot voordeel. 

We kunnen elkaar nog massaal kennen, dat is niet overal meer het geval. Ik knipoog richting Jonge 

Balie, die dit jaar volop haar ding kan doen op nieuw te koloniseren terrein. 

 

Een jaar geleden somde ik enkele belangrijke beleidstopics op: stage en beroepsopleiding, digitalisering 

van justitie en de afwikkeling van de corona-crisis. Het bleken inderdaad belangrijke hoofdstukken voor 

onze balie. 

 

De ingrijpende hervormingen van de stage en de beroepsopleiding, materies waarin de OVB haar 

reglement wijzigde na lange discussies binnen de AV, hebben een eerste jaar vol groeipijnen mogen 

beleven, maar het schip vaart. Het maakte het welkomstjaar van onze eerstejaars-stagiairs vorig jaar er 

niet minder chaotisch en onzeker op. Naast het wegvallen van hun opvangactiviteiten – die ontegen-

sprekelijk ook een promotie van balie en beroep inhouden – wegens corona, was het ook zoeken binnen 

de beroepsopleiding. Maar ze hebben dit goed doorstaan en zijn extra gepokt en gemazeld voor een 

mooie carrière aan onze balie. 

 

Daarnaast was er aandacht voor de digitalisering van justitie, een proces dat mee door de balies wordt 

ondersteund, uitgetekend en gefinancierd. De Vlaamse stafhouders waren het voorbije jaar, net als hun 

voorgangers, ten zeerste geïnteresseerd in de ontwikkelingen bij Diplad, de CV die als spin-off van de 

OVB werkt aan diverse digitaliseringsproducten. Er liggen heel wat werven open, interessante projecten 

die eenieder op het terrein zal voelen. Alleen blijft het een uitdaging om de geesten er rijp voor te maken, 

bij jong en oud, en de stappen naar verdere digitalisering voldoende te promoten en uit te leggen. De 

trein is hoe dan ook niet meer te stoppen, maar als ons dat bijvoorbeeld “consult online” brengt, het 

digitaal inlezen van strafdossiers van op kantoor of in je achtertuin, dan dendert hij maar beter verder. 

 

Maar er zijn ook nieuwe topics, zaken die een jaar geleden iets minder prominent aanwezig waren.  

 

Inzake tuchtbeleid, en meer bepaald wat de organisatie ervan betreft, moet en zal onze balie rasse 

schreden vooruit zetten. Een studie van het nieuwe opgerichte College van Toezicht, dat het tuchtbeleid 

van alle Vlaamse balies onder de loep heeft genomen en dat zal blijven doen, bracht aanzienlijke 

regionale verschillen inzake tuchtbeleid bij de diverse balies aan het licht, en dit zowel procedureel als 

inhoudelijk. Los van iedere inhoudelijke discretionaire bevoegdheid die de stafhouder in ieder tucht-

dossier heeft, is harmonisering tot op zekere hoogte wenselijk. Aanbevolen wordt om aan iedere balie 

een vaste tuchtcel op te richten, waardoor er een bestendige langetermijnvisie kan groeien inzake tucht. 

Hiervan werd dan ook werk gemaakt (cfr. infra). 

 

Voorts moet het anti-witwasbeleid opnieuw aangezwengeld worden, wat hopelijk kan met een pakket 

knowhow dat de OVB – op eigen suggestie en op vraag van de meeste Vlaamse stafhouders – globaal 

zal uitwerken en aanbrengen. De stafhouder ontvangt aan onze balie quasi nooit meldingen van 

confraters inzake witwas, maar dit neemt niet weg dat er volwaardig (en conform de wettelijke 

bepalingen) aan witwaspreventie gedaan moet worden. Mr. I. Pelgrims werd bereid gevonden om daarin 



 
 

als deskundige alvast mee ondersteuning te bieden, en onderhoudt namens de stafhouder contacten met 

de OVB in deze materie.  

 

Tot slot staat er heel wat te gebeuren op het vlak van de permanente vorming, waar de OVB – zoals al 

wel langer aangekondigd – het vernieuwde platform heeft geactiveerd waarop iedere confrater niet 

alleen overal te lande georganiseerde digitale studiedagen online kan volgen, maar ook de on-

demandlessen van de beroepsopleiding zou kunnen aankopen bij wijze van permanente vorming. Het 

laat eenieder toe gericht te shoppen in een veel ruimer aanbod, en dus makkelijk specifieke materies te 

vinden waarin hij of zij geïnteresseerd is. Het valt te hopen dat dit systeem op zijn minst zal leiden tot 

een vermindering van de puntentekorten, die toch nog teveel aan de orde van de dag zijn. Hierop werd 

het voorbije jaar kordaat ingegrepen, en deze lijn zal worden aangehouden.  

 

Uitdagingen genoeg dus, maar daartegenover staat een team van leden in de raad die klaar zijn voor de 

job. Uit mijn verkennende gesprekken met elk van hen konden de diverse commissies worden gevormd 

en bemand, zoals ze hieronder staan weergegeven.  

 

De raad waarmee ik de eer heb dit jaar te werken is er eentje van continuïteit: slechts één wissel, Mr. 

Meuwissen komt Mr. Dion vervangen, voor het overige bleef het rustig op de mercato. Maar het maakt 

een tevreden stafhouder. “Never change a winning team”, de uitdrukking mag voor één keer van stal. 

 

De commissie-indeling van de voorbije jaren, zoals vorig jaar aangepast en aangevuld, blijft behouden 

en wordt hieronder in detail besproken. Maar beginnen doe ik echter op balie-niveau, waar naast 

stafhouder/raad enerzijds en secretariaat anderzijds er een cruciale scharnierfunctie is bijgekomen om 

er voor altijd te blijven: deze van de baliedirecteur. De inbreng hiervan doet zich na een klein halfjaar 

al gevoelen en is over de hele lijn positief. Een ondersteunende figuur – ook op juridisch vlak – voor de 

stafhouder is onontbeerlijk, zeker nu op tal van punten er een steeds meer continu beleid gevraagd wordt. 

Over de batonnaten heen zal de praktische kennis die het secretariaat reeds had opgebouwd nu ook 

aangevuld kunnen worden met meer technisch-juridische en bestuurlijke kennis. Stafhouder na 

stafhouder zal hier in de toekomst almaar meer de vruchten van plukken. 

 

 

 

II. WERKING VAN DE BALIE 
 

 

 

A. FUNCTIES 

 

 

1. Directeur 

 

 

De directeur bekleedt een scharnierfunctie tussen secretariaat en stafhouder/raad. Core business is het 

dagelijks bestuur van onze balie op terreinen die bestuurlijke en soms ook juridische inbreng vereisen. 

Op die wijze wordt het secretariaat ontlast van taken die hogere verantwoordelijkheid in zich dragen, en 

wordt de stafhouder (en de diverse commissies binnen de raad) ontlast van de meer praktische 

beslommeringen binnen hun takenpakket. De directeur zal op termijn continuïteit brengen in tal van 

materies waarin destijds de stafhouder telkens vanaf nul een lijn moest uittekenen, en dit alles zal de 

efficiënte van onze balie, en dus ook de dienstverlening naar onze confraters toe, ten goede komen.  

 



 
 

De kerntaken van de directeur zijn: 

 

• Inhoudelijke bijstand in / voorbereiding van correspondentie van de stafhouder inzake 

klachtendossiers 

• Beheer van de geopende tuchtdossiers in samenspraak met de leden van de tuchtcel: voeren van 

correspondentie met de tuchtraad, fungeren als secretaris tijdens tuchtverhoren  

• Ondersteuning van de stafhouder en de commissie deontologie bij het analyseren van 

reglementaire ontwerpteksten (OVB) en het desgevallend formuleren van amendementen 

daarop 

• Overleg plegen met de secretaris en desnoods met de stafhouder m.b.t. bijzondere tableau-topics 

waarover prima facie nazicht wordt gedaan  

• Het beheren van taxatiedossiers / arbitragedossiers in samenspraak met de commissie taxaties 

• Het voeren van de personeelsadministratie en van de contacten met Acerta 

• Tijdig de BJB-afrekening opstellen en overmaken aan de OVB 

• In samenspraak met de commissie communicatie de baliewebsite updaten en voorzien van  

dringende info, alsook de nieuwsbrieven van de balie versturen. 

• Tal van ondersteunende taken verrichten voor het BJB in samenspraak met de BJB-voorzitter 

• Het organiseren van de loting van de te controleren derdenrekening 

• Halfjaarlijks nazicht te doen van de puntenstand inzake de permanente vorming 

• Het organiseren van de balieverkiezingen (contacten met programma-leverancier) 

• Het bijhouden van de commissiewerking van de OVB, het verzamelen van relevante verslagen 

• Deelnemen aan het directeursoverleg, aan de vergaderingen van het bureau en deze van de raad  

• Zich bijscholen in de beheersprogramma’s van onze balie 

  

 

2. Secretariaat 

 

Het secretariaat zal zich door de komst van de directeur beter kunnen focussen op louter administratief 

werk en onthaal, niet alleen van confraters maar ook van rechtszoekenden binnen de BJB-werking, nu 

de fysieke zittingen afgeschaft zijn en er afspraken worden gemaakt in onze vernieuwde onthaalruimte. 

 

Het secretariaat blijft voorts een grote rol spelen in het voorbereiden van de tableau-aangelegenheden 

(wijzigingen inbrengen in OVB-systeem), de voorbereiding van de dossiers van de nieuwe stagiairs, het 

versturen van briefwisseling en adviezen, het uitklaren van kwesties rond de advocatenkaart, supervisie 

op koffiekamer en het Huis van de Advocaat e.d. 

 

Los daarvan blijft het secretariaat met jaren terreinervaring een bron van informatie voor alle actoren 

van onze balie. 

 

 

 

III. WERKING VAN DE RAAD 
 

 

A. ORGANEN en FUNCTIES 

 

 

1. Bureau van de Raad 

 



 
 

Het Bureau van de Raad bestaat uit de stafhouder, de vice-stafhouder en de pro-stafhouder, aangevuld 

met de penningmeester. Zij vormen het kernkabinet van de Orde. Het Bureau bereidt de vergaderingen 

van de raad voor, filtert en stroomlijnt de informatie en de topics waarin knopen door te hakken zijn, 

onverminderd de mogelijkheid voor ieder lid van de raad om zelf nog agendapunten aan te brengen. 

 

Indien nodig kan het Bureau in een ruimere samenstelling vergaderen, met nog een ander lid of andere 

leden van de raad of van buiten de raad erbij, wanneer hun expertise nodig is. Het bureau vergadert in 

de regel een week vóór de raad, zodat er nog voldoende tijd rest om rond bepaalde topics bijkomende 

informatie in te winnen of mee te delen, of nog om bijvoorbeeld nog een rondvraag te doen. 

  

 

2. De Vice-stafhouder: Mr. F. APS 

 

De vice-stafhouder ondersteunt de stafhouder waar mogelijk en waar nodig, m.n. wanneer deze niet kan 

optreden ingevolge een belangenconflict of omdat hij verhinderd is. Daarnaast zal de vice-stafhouder 

zich als prominent lid van de tuchtcel al zoveel als mogelijk inwerken in de nieuw geopende klacht- en 

tuchtdossiers. Hij is tevens actief betrokken bij de organisatie van het personeelsbeleid. 

 

Vanaf zijn tweede werkingsjaar volgt de vice-stafhouder mee het overleg balie-magistratuur aan de zijde 

van de stafhouder, en zal hij zich ook actief beginnen inwerken in de werkzaamheden van de commissie 

deontologie, ten einde de op til zijnde evoluties inzake diverse reglementeringen op het niveau van de 

OVB mee op te volgen en hierover mee te reflecteren. 

 

 

3. De secretaris: Mr. C. VANACKER 

 

De kerntaken van de secretaris zijn: 

 

• Nazicht van tableau-dossiers + het opstellen van een ontwerp inzake de tableau-

aangelegenheden vóór iedere vergadering van de raad van de Orde 

• Notuleren van hetgeen gezegd en beslist wordt op de raad van de Orde, en daarvan een verslag 

opmaken (in voorontwerp en aangepast voorontwerp) 

• Overleg plegen met het secretariaat en desnoods met de stafhouder m.b.t. bijzondere tableau-

topics waarover prima facie nazicht wordt gedaan  

• Het ondertekenen van adviezen inzake ereloon ten behoeve van de rechtbank 

• Aanwezig zijn op de Algemene Vergadering van de balie en er de verkiezingsresultaten voor te 

lezen 

 

 

4. De penningmeester: Mr. L. VERMASSEN 

 

De kerntaken van de penningmeester zijn: 

 

• Het dagdagelijks financieel beheer van de balie behartigen, in samenspraak met de directeur + 

het externe boekhoudkantoor. 

• Opvolgen van facturatie + betalingen > 3500 € 

• Opstellen van een begroting voor het volgende boekjaar, voor te leggen aan de raad in de maand 

december, en deze toe te lichten en er eventuele vragen over te beantwoorden 

• Voorleggen ter goedkeuring aan de raad van de jaarrekening van het vorige boekjaar, en dit ten 

laatste in de maand april van het nieuwe boekjaar 



 
 

• Advies geven aan de raad van orde nopens de hoogte van de baliebijdragen te heffen voor het 

volgende jaar, in functie van de begroting 

• Versturen van de betalingsverzoeken van de baliebijdrage aan onze confraters, de betaling ervan 

op te volgen, desgevallend afbetalingsfaciliteiten toe te staan en deze strikt op  te volgen, en 

hiervan de raad stipt op de hoogte te houden alsook de sociale commissie in te lichten. 

• Halfjaarlijks verslag uitbrengen aan de raad over de rekeningen van de balie, alsook over de 

bestaande beleggingsportefeuille, en dienaangaande de contacten met ING verzorgen 

• Toezicht houden op de loonadministratie van het personeel van de balie, en in die context ook 

ter beschikking staan van de directeur en/of de commissie personeelszaken, wanneer deze zich 

wenst te informeren aangaande budgettaire of sociaalrechtelijke issues aangaande het personeel 

• Aanwezig zijn op de Algemene Vergadering van de balie en er een overzicht geven van de 

financiële toestand van onze balie 

 

 

 

B. COMMISSIES 

 

 

1. Commissie STAGE & BEROEPSOPLEIDING 

 

 Voorzitter: Mr. A. VERVAEKE 

 Overige leden Stagecommissie: Mr. L. VAN DELM (afgevaardigde stagiairs), Mr. T. VAN 

VAN AERSCHOT (lid BJB) en Mr. S. VAN DER VELPEN (afgevaardigde stagemeesters) 

 

 Leden lokale afdeling stageschool Brussel: Stafhouder E. GOFFIN 

 

 Leden: Stafhouder E. GOFFIN, Mrs. J. DECABOOTER en H. VANHOOF 

 

Beide materies “stage” en “beroepsopleiding” zijn sedert vorig jaar samengevoegd in deze thema-

commissie, die volledig op de stagiairswerking is gericht. In beide materies onderging het OVB-

reglement vorig jaar ingrijpende wijzigingen, met als gevolg dat de zaken op het terrein nog in volle 

ontwikkeling zijn. Zo werd bijvoorbeeld de deadline van 30.06.2021 aangaande het indienen van een 

jaarlijks verslag door de stagemeesters (cfr. art. 30ter codex deontologie) verder vooruit geschoven. Ook 

inzake de beroepsopleiding was 2020 – 2021 een scharnierjaar: de nieuwe module (met lessen on 

demand in combinatie met werkcolleges) ging van start. M.b.t. de aspecten van de stage regelt de 

"Stagecommissie" deze zoals voorzien in art. 38 OVB-codex. 

 

De kerntaken van de commissie zijn: 

 

• Nazicht van de stagecontracten met bijzondere aandacht voor de nieuwe verplichte aspecten 

daarin 

• Nauw overleg met de stagiairsverantwoordelijke (Mr. Van Delm) i.v.m. evaluatie stage + 

bemiddeling in conflicten stagemeester / stagiair 

• Beheer van de lijst van erkende stagemeesters + advies aan de raad inzake nieuwe verzoeken tot 

opname daarop of adviezen tot weglating (via een procedure “zoals in tucht”) 

• De voorzitter is lid van de lokale afdeling stageschool Brussel namens Leuven en zetelt daar 

met nog een bijkomend lid (stafhouder E. Goffin) 

• Coördinatie met lokale afdeling Brussel inzake de organisatie van de werkcolleges + het 

eventueel aanzoeken van docenten om deel uit te maken van de pool in hun vakgebied 

 



 
 

 

 

2. Commissie BJB 

 

 Voorzitter: Mr. T. VAN AERSCHOT 

 

 Leden binnen de raad: Mrs. V. VANDUFFEL, stafhouder E. GOFFIN en H. VANHOOF 

 Leden buiten de raad: V. BORREMANS, C. CASSEAU, E. GEYSEN, E. MOYENS en A. 

COUN 

 

 

Het BJB vormt een hoeksteen in de werking van de balie, en het vlot functioneren ervan vergt een strikte 

organisatie, die deels berust op externe medewerkers van buiten de raad. Het BJB onderging ingevolge 

de corona-crisis enkele belangwekkende evoluties in zijn werking, en deze worden deels bestendigd in 

het post-corona-tijdperk. Zo zijn er geen fysieke zittingen meer. Aanstellingen gebeuren zoveel als 

mogelijk online en indien nodig wordt een aparte afspraak geboekt in het balie-secretariaat dat daartoe 

in de toekomst beter zal zijn uitgerust. Voorts blijft het ook de vraag of de te verwachten instroom van 

nog meer rechtszoekenden ingevolge het stelselmatig optrekken van de inkomstengrenzen massaal op 

gang zal komen. Tot op heden bleef dit effect eerder beperkt, al kan corona hier voor veel tussen zitten. 

 

De kerntaken van de commissie zijn: 

 

• Het verzorgen van permanentie inzake de juridische tweedelijnsbijstand, en daartoe het meest 

efficiënte (en budgetvriendelijke) systeem uitwerken 

• Het vlot behandelen van de verzoeken tot aanstelling 

• Het verzorgen van de verbetering van de ingediende verslagen + het voorbereiden van de 

kruiscontroles 

• Het signaleren van misbruiken aan de raad of aan de stafhouder, zodra die worden vastgesteld 

• Beheer van de lijst van tweedelijnsadvocaten + advies aan de raad inzake nieuwe verzoeken tot 

opname daarop 

• Het nauwgezet opvolgen van de regelgeving inzake de jeugdadvocaten + toezien op de  

handhaving van het Leuvense reglement dienaangaande  

• Beheer van de lijst van jeugdadvocaten  

 

 

 

3. Commissie CJB 

 

 Voorzitter: Mr. E. VANGOIDSENHOVEN 

 

 Leden binnen de raad: Mr. H. VANHOOF 

 Afgevaardigd lid BJB: Mr. A. COUN 

 

 

Het CJB organiseert de juridische eerstelijnsbijstand en is op dat vlak de evenknie van diverse sociale 

partners op het terrein van de rechtshulp (OCMW's, CAW's, ...). Ook hier zorgde corona voor nieuwe 

tendensen (telefonische adviezen, die goed liepen). Het CJB staat voor een belangrijk kanteljaar, nu er 

wordt gewerkt aan een intern reglement, aan regels rond paritaire samenstelling e.d. 

 

De kerntaken van de commissie zijn: 



 
 

 

• Het verzorgen van permanentie inzake de juridische eerstelijnsbijstand, en daartoe het meest 

efficiënte (en budgetvriendelijke) systeem uitwerken, dit in samenspraak met de andere actoren 

op het terrein 

 

 

 

4. Commissie COMMUNICATIE & PROTOCOL 

 

 Voorzitter: Mr. A. MEUWISSEN 

 

 Leden: Stafhouder. J. DE RIECK, Mrs. L. VERMASSEN, C. VANACKER, H. VANHOOF, P. 

ZONDERMAN en J. DE KETELAERE 

 

De taken van deze commissie zijn grosso modo tweeërlei. Een eerste functie betreft het interne 

communicatiebeleid binnen onze balie. Hoe worden onze confraters het best bereikt met gestroomlijnde 

en gefilterde informatie? Daartoe is onze lokale baliewebsite de belangrijkste tool. Het beheer ervan 

(d.w.z. het updaten en het aanvullen ervan) zal voortaan meer en meer tot het takenpakket van de 

baliedirecteur vallen, doch de commissie communicatie zal hierin sturen. Voorts zal de commissie ook 

de vinger aan de pols houden bij de OVB, die evenzeer via haar geëigende kanalen communiceert (Orde-

Express). Stroomlijning en complementariteit is nodig. Een tweede functie van deze commissie bestaat 

in het op poten zetten van reële events naar de rechtszoekende toe ter promotie van onze beroepsgroep. 

Tot slot valt ook het protocol voortaan onder deze commissie (nieuwjaarsreceptie / advocaat in de school 

/ catering raad). 

 

De kerntaken van de commissie zijn: 

 

• Sturing geven aan de baliedirecteur inzake het dagelijks up to date houden van de baliewebsite 

(nieuwsflash, zittingsrollen, ...) alsook tot het moderniseren en verbeteren ervan 

• Het beheer van de computer + toebehoren in de stille ruimte van de koffiekamer 

• De vinger aan de pols houden inzake de evolutie van het Diplad-project / e-deposit alsook van 

de communicatiekanalen die de OVB bezigt 

• Het evalueren van een eventuele heropstart van het stilgelegde project van de werkgroep 

"marketing" (voorjaar van 2022) + het opstarten van eventuele andere projecten 

• Het coördineren van protocol-events (receptie - voorstelling stagiairs) 

• Het heropstarten van het project "Advocaat in de School" (Mr. H. VANHOOF) 

• Catering na iedere raad door afwisselend Mrs. De Ketelaere en P. Zonderman 

 

 

 

5. Commissie CONTROLE DERDENGELDEN & WITWAS 

 

 Voorzitter: Mr. E. VAN ERUM 

 

 Leden: Stafhouder. E. GOFFIN, stafhouder J. DE RIECK, Mrs. H. DERDE, P ZONDERMAN,  

Y. DECKERS en A. MEUWISSEN  

 

 Witwascommissaris: Mr. I. PELGRIMS 

  

 



 
 

De commissie derdengelden en witwas blijft cruciaal in een gezonde baliewerking. Zij blijft dan ook 

sterk bemand, met als enige bedoeling de controles op derdenrekeningen (niet alleen op het gelote 

quotum van 2,5%, maar ook op nog diverse om andere redenen geselecteerde rekeningen) vlot en binnen 

een strak tijdsbestek uit te kunnen voeren. Hierin werden het afgelopen jaar strikte deadlines gehanteerd, 

en wie in gebreke bleef werd op de huid gekleefd. Dit heeft ertoe geleid dat alle gecontroleerden tijdig 

medewerking verleenden. Deze lijn zal worden voortgezet.  

 

De taken rond het aspect anti-witwas worden onder supervisie van de commissie maar vooral van de 

stafhouder zelf in handen gegeven van Mr. Pelgrims, in wiens persoon onze balie een heuse specialist 

ter zake heeft gevonden. Vorig jaar werd door de OVB aangekondigd dat er back-up en knowhow zou 

worden geboden aan de diverse balies, dit om een uniform beleid inzake informatie, preventie en 

controle uit te werken. 

 

De kerntaken van de commissie zijn: 

 

• Het eens te meer informeren van onze confraters nopens de plicht tot rapporteren van de 

derdengelden en hierrond voldoende informatie verspreiden (mailings) 

• Het volgen van een vast stramien inzake de controle en sanctionering na afloop van de 

rapporteringsperiode  

• Het rapporteren van onregelmatigheden inzake de derdengelden aan de stafhouder en aan de 

sociale commissie  

 

• Anti-witwascommissaris: verlenen van bijstand aan de stafhouder inzake het 

witwaspreventiebeleid zoals voorgeschreven door de regelgeving en de richtlijnen van de OVB 

ter zake + support geven inzake het toezicht en de (voortaan) jaarlijkse rapportering 

• Voor beide materies in nauw contact staan met de respectievelijke controlecellen bij de OVB en 

hun richtlijnen strikt opvolgen 

 

 

 

6. TUCHTCEL / Commissie DEONTOLOGIE & TUCHT 

 

 Voorzitter: Stafhouder T. OP DE BEECK 

 

 Leden: Pro-stafhouders E. GOFFIN, vice-stafhouder F. APS, stafhouder J. DE RIECK en Mr. V. 

VANDUFFEL 

 

In zijn jaarverslag 2019 – 2020 formuleerde het nieuw opgerichte College van Toezicht in totaal acht 

richtlijnen ter bevordering van een consistent en goed uitgewerkt tuchtbeleid aan de diverse balies. De 

tweede daarvan betreft de wenselijkheid van de oprichting van de tuchtcel aan iedere balie. De 

stafhouder zal bij het openen van een tuchtonderzoek aldus een beroep kunnen doen op een vaste pool 

van onderzoekers die zelf de nodige ervaring hebben in dit soort aangelegenheden. Met medewerking 

van de directeur, die de procedurele ondersteuning biedt in het opvolgen van de tuchtdossiers bij de 

balie en die bijvoorbeeld ook functioneert als “griffier” bij tuchtverhoren, zal er zich een steeds 

consistentere beleidslijn inzake tucht aftekenen.  

 

Kerntaken van de Tuchtcel zijn: 

 

• Het behandelen van individuele tuchtdossiers op initiatief van de stafhouder of na formele 

uitlokking ervan door de klager 



 
 

• Het bepalen van een technische beleidslijn inzake de opstart van tuchtdossiers en deze 

consequent aanhouden (Wat is een “klacht” en wanneer leidt deze tot een formele tucht?) 

• Het bepalen van een inhoudelijke beleidslijn inzake de opstart van tuchtdossiers en deze 

consequent aanhouden (bv. wanbetalingen baliebijdrage - niet-behalen vereiste punten 

permanente vorming – weigering rapportering derdengelden) 

• Aandacht besteden aan de verdere richtlijnen van het College van Toezicht 

• Het nauwgezet bijhouden van een klassement van tuchtdossiers + dossiers zoals in tucht, mede 

met het oog op de semestriële opvraging hiervan door de OVB met het oog op statistische 

verwerking 

 

Ruimer dan de Tuchtcel functioneert de commissie deontologie als van oudsher.  

 

• Delicatere en moeilijke klachten buiten de formele tucht worden collegiaal bekeken,  

• Desgevallend wordt in uiterst moeilijke zaken advies gevraagd aan de commissie-deontologie 

van de OVB 

• Reglementen in wording bij de OVB kunnen – eventueel met inbreng van een gespecialiseerd 

confrater – vooraf besproken worden met het oog op het uitwerken van amendementen of van 

een stemadvies voor de afgevaardigden van onze balie in de AV 

 

 

 

7. Commissie PERMANENTE VORMING 

 

 Voorzitter: Mr. J. DE KETELAERE 

 

 Leden: Mr. J. DECABOOTER 

 

De commissie permanente vorming patroneert twee kerntaken: enerzijds is er de ondersteunende rol 

t.o.v. de Jonge Balie in het organiseren van de permanentie vorming, door bv. het aanbrengen van 

thema’s of het contacteren van sprekers. Het is vooralsnog onduidelijk hoe de organisatie van de 

permanente vorming dit gerechtelijk jaar zal evolueren, nu de OVB een globaal platform daartoe 

inrichtte (en waarop ook lessen on demand uit de beroepsopleiding zullen kunnen gevolgd worden bij 

wijze van permanente vorming). Daarnaast berust de controle op het behalen van het vereiste aantal 

punten natuurlijk nog steeds bij de raad van de Orde. Afgelopen jaar werden hierin stringente deadlines 

gevolgd, die ook consequent tot tucht leidden waar er niet (tijdig) geremedieerd werd. Naar dit jaar toe 

werd aangekondigd niet langer een ‘inhaalperiode’ te voorzien, wat de commissie maar ook het 

secretariaat heel wat monnikenwerk zal besparen. 

 

De kerntaken van de commissie zijn: 

 

• Het nastreven van voldoende gevarieerde en betaalbare opleidingen aan onze eigen balie, ten 

belope van minstens 20 punten op jaarbasis en liefst meer, inclusief enkele uren deontologie, en 

de Jonge Balie daarin te steunen en te adviseren. 

• Daartoe op voldoende regelmatige wijze de confraters hieraan te herinneren via mailings 

• Het volgen van een vast stramien inzake de controle en sanctionering na afloop van de 

rapporteringsperiode  

 

 

 

8. Commissie ERELONEN 



 
 

 

 Voorzitter: Mr. P. ZONDERMAN 

 

 Leden: alle leden van de raad 

 

De commissie "erelonen" waakt over de toepassing van art. 446 Ger.W., zijnde de billijke gematigdheid 

van het ereloon, wanneer om advies hierover wordt gevraagd. Het is steeds meer een tendens dat 

geschillen via bemiddeling (functie die Mr. P. Nelissen Grade buiten de raad zal voortzetten) opgelost 

geraken. Binnen de raad blijft voor de procedure adviesverlening dezelfde werkwijze gangbaar als 

voorheen: het advies wordt inhoudelijk al zo goed als gefinaliseerd binnen de commissie, wat maakt dat 

ellenlange debatten op de raad zelf vermeden worden. In de schoot van de commissie deontologie van 

de OVB gaan geluiden op om op relatief korte termijn werk te maken van een harmonisering van deze 

procedures aan alle balies. Het lijkt dan ook niet meteen aangewezen om aan onze eigen balie na te 

denken over hervorming, wel kan onze commissie eventuele punten van verbetering kenbaar maken aan 

de commissie deontologie van de OVB. Wel zal de arbitrageprocedure nieuw leven worden ingeblazen. 

 

De kerntaken van de commissie zijn: 

 

• Het verlenen van advies op vraag van de rechtbank, en dit volgens een uniforme format 

waarover de voorzitter waakt 

• In overleg met de directeur van de balie de zittingen bepalen - bij voorkeur op maandag vóór 

een raad van de Orde - waarbij ook de samenstelling van de adviescommissie vastgelegd en 

door iedere betrokkene geagendeerd wordt. 

• Binnen een redelijk bestek tot een besluit komen en dit tijdig meedelen aan alle leden binnen de 

commissie alsook aan de het secretariaat en de secretaris met het oog op mededeling aan alle 

leden van de raad (uitgezonderd diegene wiens kantoor betrokken partij is). 

• Het op punt stellen van de arbitrageprocedure, m.n. ook door een up to date arbiterlijst samen te 

stellen. 

 

 

 

9. Commissie VERZEKERINGEN & SOCIALE VOORZIENINGEN 

 

 Voorzitter: Mr. Y. DECKERS 

 

 Leden: Mr. P. ZONDERMAN 

 

De kerntaken van de commissie zijn: 

 

• Het informeren van de raad van de Orde aangaande eventuele wijzigingen in de voorwaarden 

van de baliepolissen inzake beroepsaansprakelijkheid of Precura, dan wel van extra opties of 

producten waarvoor onze confraters individueel kunnen opteren  

• Samen met de stafhouder de werkvergaderingen met Amlin en Precura voorbereiden en 

bijwonen 

• In overleg met de stafhouder en / of de raad van de Orde onze confraters informeren aangaande 

nieuwigheden, eventueel via de baliewebsite. 

 

 

 

10. Commissie STATUTEN 



 
 

 

 Voorzitter: Mr. J. DE RIECK 

 

 Leden: Mrs. E. VAN ERUM en A. MEUWISSEN 

 

De kerntaken van de commissie zijn: 

 

• Het nakijken van statuten van vennootschappen of samenwerkingsverbanden die advocaten 

voorleggen aan de raad van de Orde, en hierover tijdig advies verlenen aan de raad. 

 

 

 

11. Commissie ADVIEZEN 

 

 Voorzitter: Mr. P. ZONDERMAN 

 

 Leden: Mrs. E. VANGOIDSENHOVEN, J. DECABOOTER en H. VANHOOF 

 

De kerntaken van de commissie zijn: 

 

• Het uitwerken van een advies wanneer dit wordt gevraagd door een postulerend Leuvens 

magistraat of advocaat (via de voorziene standaardformulieren en na een kort gesprek met 

betrokkene). 

• Binnen een redelijk bestek (meestal een deadline) tot een advies komen en dit tijdig meedelen 

aan alle leden binnen de commissie alsook aan de het secretariaat. 

• De leden van de commissie bepalen vrij wie welk advies maakt, maar het verdient voorkeur te 

adviseren betreffende advocaten/magistraten die binnen dezelfde rechtstak werkzaam zijn. 

 

 

 

12. SOCIALE COMMISSIE 

 

 Voorzitter: Mr. J. DE KETELAERE 

 

 Leden: Mrs. E. VANGOIDSENHOVEN en V. VANDUFFEL 

 

De sociale commissie is het voorbije jaar enkele keren in actie moeten komen en bewees daarbij haar 

nut. Het zal te bezien zijn of zij in de nasleep van corona nog meer werk zal krijgen. Diverse commissies 

aan de balie (penningmeester, derdengelden, permanente vorming) houden de vinger aan de pols met 

het oog op het detecteren van eventueel slecht functioneren van een confrater of een kantoor (tekens aan 

de wand daarbij zijn het niet betalen van de baliebijdrage, klachtendossiers m.b.t. onbetaalde rekeningen 

bij de stafhouder etc...) De sociale commissie is echter geen bloedhond. Ze is er om in dat soort gevallen 

het terrein te verkennen en op discrete wijze bijstand te verlenen aan confraters in moeilijkheden. Dit 

komt niet alleen de confrater in kwestie zelf ten goede, maar ook de rechtszoekenden die hij of zij tot 

zijn/haar klanten mag rekenen. 

 

De sociale commissie gaf in de loop van het voorbije jaar een eerste aanzet tot het uitwerken van een 

draaiboek inzake optreden naar kantoren in moeilijkheden en de vormen van bijstand die gangbaar 

kunnen zijn, maar vermits de commissie welzijn van de OVB hierin belangrijke stappen zet, kan daarop 



 
 

best worden gewacht. Wel fungeren Mr. V. Vanduffel alsook directeur E. Van Kerckhoven inmiddels 

al als vertrouwenspersonen, die daartoe ook nog een aparte opleiding voor zullen volgen. 

 

De kerntaken van de commissie zijn: 

 

• Het bundelen van gegevens die wijzen op ontwrichting van het kantoor, aangeleverd door de 

penningmeester (baliebijdragen), de commissie permanente vorming (verwaarlozen bijscholing) 

of door de stafhouder (individuele klachtendossiers die wijzen op problemen) 

• Het uitwerken van een draaiboek inzake het contacteren van een confrater en het remediëren 

van problematische situaties waar mogelijk. 

• Hierover verslag uit te brengen aan het Bureau 

 

 

 

13. Commissie EXTERNE RELATIES 

 

 Voorzitter: Vice-stafhouder F. APS 

 

 Leden: Mrs. J. DECABOOTER en H. VANHOOF 

 

 

De commissie "externe contacten" was het voorbije jaar grotendeels actief op het punt van het project 

rond de trajectbemiddeling, maar nu corona enigszins opklaart groeit stilaan de hoop om bruggen te 

gaan slaan met andere partners op het terrein: notarissen, deurwaarders, de KUL, .... Daarnaast kan ook 

het verlenen van steun aan humanitaire initiatieven door deze commissie nader bekeken en onder de 

aandacht van de raad gebracht worden. 

 

De kerntaken van de commissie zijn: 

 

• Het leggen van contacten met andere juridische beroepen of instanties, met de bedoeling op 

bepaalde vlakken tot samenwerking te kunnen komen, of minstens beter aan 

informatiedoorstroming te kunnen doen 

• In die optiek ideeën aanbrengen bij de commissie permanente vorming  

• Aanbevelingen formuleren naar de raad toe i.v.m. te steunen projecten of organisaties 

 

 

 

14. Commissie PERSONEELSZAKEN 

 

 Voorzitter: Mr. V. VANDUFFEL 

 

 Leden: Vice-stafhouder F. APS en mr. E. VAN ERUM  

 

Deze vorig jaar opgerichte commissie heeft in haar eerste werkingsjaar haar toegevoegde waarde in de 

verf gezet. Niet alleen werd de zoektocht naar een baliedirecteur tot een goed einde gebracht (met het 

uitwerken van een nieuwe rolverdeling daaraan gekoppeld), tevens werd actief meegedacht in de 

herstructurering van onze balielokalen, die momenteel in volle gang is. 

 

De kerntaken van de commissie zijn: 

 



 
 

• Het in kaart brengen van het takenpakket van de diverse werkne(e)m(st)ers van onze balie 

(secretariaat en directeur) en het optimaliseren ervan 

• Het garanderen van een voldoende bemanning van de koffiekamer 

• In nauw contact staan met de penningmeester en de directeur m.b.t. de sociaalrechtelijke en 

budgettaire implicaties van voorgestelde pistes 

 

 

 

III. PRAKTISCH 
 

 

De raad vergadert in de regel de derde of vierde maandag van iedere maand om 17u. in het Huis van de 

Advocaat, zodra dit weer mogelijk is. Zo niet, dan blijven we fysiek vergaderen in een zittingszaal. 

Doelstelling is efficiënt vergaderen, om af te klokken op een tweetal uur. Wie verhinderd is, kondigt dit 

ten laatste de vrijdag ervóór aan.  

 

De agenda van de raad wordt bepaald door het Bureau (dat in principe de maandag ervóór vergadert), 

maar is uiteraard vatbaar voor uitbreiding met bepaalde topics die ieder lid van de raad kan aanbrengen. 

De agenda wordt kort na het Bureau meegedeeld aan de leden van de raad, en zal in de mate van het 

mogelijke vergezeld gaan van ingescande documenten die ter voorbereiding van de raad best zouden 

worden doorgenomen. Een bijkomend agendapunt wordt best asap gemeld aan de stafhouder. Wie in de 

aanloop naar de raad nog verduidelijking wil omtrent bepaalde punten of bv. een amendering wenst voor 

te stellen voor een ter stemming gelegde tekst, brengt dit ook best vooraf even aan, ten einde te vermijden 

dat discussies zich op de raad “out of the blue” ontspinnen. 

 

Na afloop van de raad zijn alle leden van de raad, alsook de directeur, uitgenodigd op een etentje. Wie 

niet mee kan, laat dit ten laatste vrijdag vóór de raad weten aan de stafhouder en de verantwoordelijke 

voor de restaurantboeking. 

 

 

De volgende data worden vooropgesteld voor de vergaderingen van de RAAD: 

 

• Dinsdag 31 augustus 2021 (soudureraad) 

• Maandag 20 september 2021 

• Vrijdag 1 oktober 2021 om 12u. (bijzondere opnameraad kabinet stafhouder) 

• Maandag 18 oktober 2021 

• Maandag 22 november 2021 

• Maandag 20 december 2021 

• Maandag 24 januari 2022 

• Maandag 21 februari 2022 

• Maandag 28 maart 2022 

• Maandag 25 april 2022 

• Maandag 23 mei 2022 

• Maandag 20 juni 2022 

 

 

 

De volgende data worden vooropgesteld voor de vergaderingen van het BUREAU: 

 



 
 

• Maandag 13 september 2021 

• Vrijdag 11 oktober 2021 

• Maandag 15 november 2021 

• Maandag 13 december 2021 

• Maandag 17 januari 2022 

• Maandag 14 februari 2022 

• Maandag 21 maart 2022 

• Dinsdag 19 april 2022 

• Maandag 16 mei 2022 

• Maandag 13 juni 2022 

 

 

 

 

31.08.2021 

 

Mr. Tim OP DE BEECK 

Stafhouder 

 

 

 

 


