
 
 

 

 

 

BELEIDSPLAN  

 
Gerechtelijk jaar 2022 - 2023 

 

 

 

“The only thing that will redeem mankind is cooperation” 
Bertrand Russell 

Engels filosoof, wiskundige en Nobelprijswinnaar literatuur (1950)  

 
 

 

I. STATE OF THE UNION 
 

Wie in dit beleidsplan de aankondiging van spectaculaire innovaties denkt te zullen terugvinden, moet 

ik onmiddellijk teleurstellen. Beloven is trouwens gemakkelijk, uitvoeren soms des te moeilijker. 

 

Het beleid van onze lokale balie zal er in eerste instantie dan ook op gericht zijn om de reeds intern 

genomen initiatieven te consolideren, en waar nodig, bij te schaven. Er is de voorbij jaren, gedurende 

de verschillende batonnaten, intern binnen onze eigen balie reeds heel wat gerealiseerd.  

 

Door de aanwerving van een baliedirecteur midden vorig jaar werd een duidelijke stap naar 

professionalisering gezet. Deze weg moet verder worden bewandeld. Een efficiënt en krachtdadig 

beleid van een balie vergt ook, net zoals voor elk ander bedrijf of organisatie, een adequaat uitgeruste 

structuur. Voor bepaalde zaken - bijvoorbeeld GDPR – zou ook kunnen worden overwogen om 

gespecialiseerde derden in te schakelen. We moeten ons hierbij uiteraard wel van bewust zijn dat hieraan 

een kostenplaatje is verbonden en de werkingsmiddelen van een relatief kleine balie als de onze veel 

kleiner zijn dan deze van de grote balies. We kunnen echter als kleinere balie niet achterblijven. Een 

landschap waarin de snelheden tussen de balies onderling al te veel verschillen dient te worden 

vermeden. Het zal er op aankomen weloverwogen keuzes te maken met een degelijke kosten-

batenanalyse en enige creativiteit. 

 

Ook inzake tuchtbeleid, en de organisatie ervan zijn er vorig jaar belangrijke realisaties geweest. De 

oprichting van een vaste tuchtcel moet zorgen voor een gecoördineerde aanpak op langere termijn. De 

discretionaire bevoegdheid die de stafhouder in ieder tuchtdossier heeft blijft hierbij onaangetast. 

Intussen werd het tweede jaarverslag van het College van Toezicht gepubliceerd waarin voornamelijk 

het seponeringsbeleid aan bod komt. De balie Leuven komt er zeker niet als een slechte leerling uit. Ook 

op dit gebied zijn de fundamenten gelegd en komt het er op neer het huis verder op te bouwen.  

 

Inzake de permanente vorming zal de traditie worden voortgezet dat, benevens de opleidingen die in 

het algemeen worden aangeboden, er voldoende punten kunnen worden behaald door opleidingen die 

worden aangeboden door de Conferentie van de Jonge Balie. De strikte opvolging van het te behalen 

aantal punten heeft er op korte tijd toe geleid dat steeds minder en minder confraters uiteindelijk in tucht 



 
 

of zoals in tucht dienen te worden opgeroepen teneinde verantwoording af te leggen. Deze beleidslijn 

die reeds enkele jaren wordt gevolgd heeft duidelijk haar vruchten afgeworpen en zal dan ook worden 

voortgezet.    

 

De commissie externe relaties die vorig jaar van start is gegaan heeft zich tot op heden voornamelijk 

toegespitst op de opvolging van het project van de trajectbemiddeling inzake familiale zaken. Het is 

echter de bedoeling om de horizonten te verruimen naar andere materies en gebieden. 

 

Inzake digitalisering zal de focus intern in onze balie voornamelijk liggen op een grondige verfrissing 

van onze website. Uiteraard dient ook de nodige aandacht te worden besteed aan de initiatieven die door 

de OVB en/of de overheid worden genomen. Het komt er op aan om onze confraters degelijk op de 

hoogte te houden van deze initiatieven, en waar nodig, de nodige ondersteuning te geven. Zo is het 

bijvoorbeeld uitkijken naar de integrale databank van vonnissen en arresten die, indien het wettelijk 

kader hiertoe tijdig klaar geraakt, tegen eind 2023 een feit zou moeten zijn. Een databank waarin de 

hoven en rechtbanken vrijwel al hun uitspraken in gepseudonimiseerde vorm publiceren is natuurlijk 

een enorme vooruitgang. 

 

De verdere implementatie van het Besluit van de Vlaamse Regering over de juridische 

eerstelijnsbijstand zal nog heel wat inspanningen van het CJB vergen en dit teneinde een optimale 

juridische eerstelijnsbijstand te garanderen. 

 

Tot zover een aantal - weliswaar niet limitatieve - bedenkingen bij onze interne doelstellingen en 

aandachtspunten.  

 

 

In tweede instantie vervult het bestuur van de lokale balie ook een belangrijke rol binnen de bredere 

organisatie van de advocatuur in het algemeen. 

 

We moeten als lokale balie niet de pretentie hebben als “aannemer van grote werken” te fungeren. Voor 

een aantal “grote werven” zijn wij noodzakelijkerwijze aangewezen op overkoepelende organisaties 

zoals de overheid en onze eigen overkoepelende beroepsorganisatie, de OVB. 

 

Ook hier worden tal van initiatieven genomen ter bevordering van de advocatuur in het algemeen. Het 

is van wezenlijk belang dat het bestuur van onze lokale balie via de vertegenwoordiging in de diverse 

commissies en de AV van de OVB, zijn leden terdege informeert over de werkzaamheden op het hogere 

beleidsniveau. Onbekend is immers onbemind. Een kritische blik is noodzakelijk, maar mag niet 

uitmonden in blind wantrouwen louter gesteund op desinformatie. 

 

Er is op dit vlak heel wat werk aan de winkel. 

 

Zo lijkt wat de stage en beroepsopleiding betreft, de OVB definitief de optie hebben gekozen om het 

“Manama project” concrete uitwerking te geven. De concrete uitrol van dit project zal echter nog heel 

inspanningen vergen. Wij volgen deze evoluties op de voet op en informeren u. Inzake digitalisering is 

het onder meer uitkijken naar de nieuw aangekondigde structuur van Diplad. 

 

Wat betreft het anti-witwasbeleid werden reeds de nodige vragenlijsten ingevuld en geanalyseerd, doch 

blijft het uitkijken naar meer werkzame richtlijnen van de OVB. Ook op het gebied van de GDPR in 

het algemeen en de digital security in het bijzonder zullen de balies dringend concrete initiatieven 

dienen te nemen. De hacking van een groot deel van de gegevens van de balie van Charleroi eind vorig 

jaar is een stevige wake up call. Het gaat hier trouwens niet om initiatieven die de OVB om een of andere 



 
 

reden uit eigen beweging heeft uitgevonden. De Europese en nationale wetgever verplicht ons hiertoe, 

zowel collectief als individueel. Het feit dat de OVB hier als facilitator optreedt komt ons enkel ten 

goede. 

 

 

De advocatuur in het algemeen en de balie in het bijzonder moeten tenslotte, in derde instantie, open 

staan voor nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en problemen. Zo is bijvoorbeeld duurzaamheid 

een thema dat best wat meer aan bod zou mogen komen. Het zou de balie ook wat hipper en meer 

aantrekkelijk voor jonge mensen maken en wat minder “wereldvreemd” in de ogen van het grote 

publiek. 

 

 

Respectvolle samenwerking moet onze hoofdfocus blijven. 

 

Een kritische kijk hebben is noodzakelijk en misschien ingebakken in ons beroep, maar dit betekent niet 

dat we het klagen tot een deugd moeten verheffen. De hoeveelheid klachtendossiers tussen confraters 

onderling die op het bureau van de stafhouder belanden zijn toch wel niet te miskennen. Het nodige 

respect voor mekaar met de juiste deontologische ingesteldheid zou soelaas kunnen bieden. Het zijn 

natuurlijk geen gemakkelijke tijden geweest. Ontmoetingen via beeldschermen zijn weinig hartelijk en 

vormen een onnatuurlijk kanaal om even wat informeel met mekaar te praten. Gelukkig veranderen de 

tijden opnieuw. Misschien kan de volledig opgefriste koffiekamer de locatie bieden om mekaar wat 

informeler te zien en pril ontluikende conflictjes in de kiem te smoren. Allen daarheen ! 

 

Het wederzijds respect tussen balie en magistratuur blijft een werkpunt. Kleine ongemakken, of zelfs 

maar percepties hiervan, kunnen soms tot disproportioneel divergente standpunten leiden. De raad zet 

er op in om meer in dialoog te gaan met de magistratuur ook buiten het overlegmoment balie-

magistratuur met de korpsoversten. Meer gedecentraliseerde en individuele gesprekken moeten ons 

toelaten mekaars verzuchtingen beter te begrijpen en praktische oplossingen te zoeken. Een 

werkomgeving waarin zowel de advocatuur als de magistratuur zich goed voelen komt ons beiden ten 

goede, alsook uiteindelijk de rechtszoekende.  

 

 

 

Uitdagingen met de vleet. Deze kunnen alleen worden aangepakt als team. Uit mijn verkennende 

gesprekken met elk van de leden van de nieuwe raad konden de diverse commissies worden gevormd 

en bemand, zoals ze hieronder staan weergegeven, nadat eerst even de werking van de balie wordt 

toegelicht. 

 

Net zoals vorig jaar is de raad er één van continuïteit: samen met oud stafhouder Mr. Goffin verlaat een 

pak ervaring de raad. Mr. Goffin heeft echter toegezegd om ook buiten de raad nog taken op hem te 

blijven nemen, waarvoor dank. Wij betreuren tevens het vertrek van Mr. H. Vanhoof en danken haar 

voor haar inzet. Er stroomt echter opnieuw een pak ervaring in. Wij verwelkomen immers Mr. P. 

Nelissen Grade als vice-stafhouder en Mr. H. Melotte als lid van de raad. Beiden hebben reeds heel wat 

“kilometers op hun teller” binnen de raad en andere balieorganisaties. Een mooi team met veel respect 

voor mekaar op professioneel, maar ook op privégebied. Ik kijk er dan ook met heel wat vertrouwen 

naar uit. 

 

WIJ zijn er klaar voor en hopen van u hetzelfde ! 

 

 



 
 

 

 

II. WERKING VAN DE BALIE 
 

 

De (dagelijkse) werking van de balie steunt op de inzet en werkkracht van onze directrice en het 

secretariaat. 

 

 

1. Directeur: Elien VAN KERCKHOVEN 

 

De directeur - in ons geval de directrice - 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 brengt continuïteit  

in tal van materies waarin destijds de stafhouder vroeger 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  

• Versturen van de betalingsverzoeken van de baliebijdrage aan onze confraters en, in 

samenspraak met de penningmeester, de betalingen opvolgen 

• Opvolging dagdagelijkse boekhouding in samenspraak met de penningmeester en extern 

boekhoudkantoor en betaling dagdagelijkse uitgaven 

• 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 

(waaronder mede verbeteren van de pro-deo aanvragen én van de pro-deo verslagen) 

• 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: Sandra GYSEMANS 

 

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. 

 

Het secretariaat zorgt voor het beheer van de taxatiedossiers en arbitragedossiers in samenspraak met de 

commissie taxaties. 

 

 

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. P. NELISSEN GRADE 

 

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) 

• Notuleren en opstellen van de beslissingen zoals in tucht 

• 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 financieel beheer van de balie behartigen, in samenspraak met de directeur + het externe 

boekhoudkantoor. 

• Het opvolgen van facturatie + betalingen die het dagdagelijks karakter overschrijden 

• 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 

• In samenspraak met de directeur de betaling van de baliebijdrage opvolgen, 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: Mrs. J. DECABOOTER en A. MEUWISSEN. 

 

Deze thema-commissie is volledig op de stagiairswerking gericht. In beide materies onderging het OVB-

reglement twee jaar geleden ingrijpende wijzigingen. Op het terrein blijven de zaken echter continue 

evolueren.  Intussen werd wel reeds werk gemaakt van het indienen van een jaarlijks verslag door de 

stagemeesters (cfr. art. 30ter codex deontologie). Inzake de beroepsopleiding was 2020 – 2021 een 

scharnierjaar: de nieuwe module (met lessen on demand in combinatie met werkcolleges) ging van start. 

Na een grondige evaluatie eind vorig jaar zullen aantal zaken worden bijgeschaafd. 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: Pro-stafhouder T. OP DE BEECK  en Mr. V. VANDUFFEL. 

 Leden buiten de raad: stafhouder E. GOFFIN; Mrs. 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, alsook op de directeur. 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. 

 

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 audits 

• 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: Mrs. C. VANACKER en A. MEUWISSEN 

 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, ...). De uitwerking van het Besluit van de 

Vlaamse Regering over de juridische eerstelijnsbijstand zorgt voor heel wat uitdagingen. 

 

 

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, 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 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, 

alsook tot het moderniseren en verbeteren ervan 

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

de communicatiekanalen die de OVB bezigt 

• Het opstarten van eventuele projecten inzake marketing 

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

• Het heropstarten van het project "Advocaat in de School" (Mrs. A. Vervaeke en A. Meuwissen) 

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

 

 

 

5. Commissie CONTROLE DERDENGELDEN & WITWAS 

 

 Voorzitter: Mr. E. VAN ERUM 

 

 Leden binnen de raad: stafhouder J. DE RIECK, Mrs. P ZONDERMAN,  Y. DECKERS en A. 

MEUWISSEN  

 Leden buiten de raad: Mr. H. DERDE 

 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 de laatste jaren strikte deadlines gehanteerd, 

en wie in gebreke bleef werd strikt aangemaand. 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. Twee jaar geleden 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. Intussen werden er reeds lijsten ingevuld en geëvalueerd maar er is 

nog heel wat werk te verrichten. Het is de bedoeling meer eenvoudige en praktische tools ter beschikking 

te stellen.  

 

 



 
 

 

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 F. APS 

 

 Leden: Pro-stafhouder T. OP DE BEECK, stafhouders E. GOFFIN en J. DE RIECK, vice-

stafhouder P. NELISSEN GRADE, en Mr. V. VANDUFFEL 

 

Vorig jaar werd concrete uitvoering gegeven aan de richtlijn van het College van Toezicht voor de 

oprichting van een tuchtcel. De stafhouder kan bij het openen van een tuchtonderzoek aldus een beroep 

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. De tuchtcel komt 

in principe tweemaandelijks op maandag samen, aansluitend op een vergadering van het bureau, tenzij  

concrete problemen een eerdere of meerdere samenkomst(en) vergen. 

 

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 (intussen werd het 

tweede jaarverslag gepubliceerd) 

• 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 

• 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. Daarnaast berust de controle op het behalen van het vereiste 

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

deadlines gevolgd, die ook consequent tot tucht leidden waar er niet (tijdig) geremedieerd werd.  

 

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 

Het is echter de bedoeling om zo veel mogelijk geschillen via bemiddeling trachten op te lossen. Vermits 

Mr. P. Nelissen Grade, die binnen deze functie mooie resultaten heeft behaald, de functie van vice-

stafhouder zal bekleden, wordt voorzien in twee vervangers: Mrs. B. Jacobs en K. Timmermans. Vorig 

jaar werd ook een eerste geschil via arbitrage beslecht. Arbiter Mr. F. Baudoncq leverde hier uitstekend 

werk. Hiertoe werd de arbitrageovereenkomst gefinaliseerd. Het is de bedoeling om in de toekomst een 

lijst van arbiters aan te leggen. 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. De in de schoot van de 

commissie deontologie van de OVB aangekondigde harmonisering blijft voorlopig dode letter. 

 

 

 



 
 

 

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 het secretariaat 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). 

 

 

 

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  

• Opvolgen van de cyberpolis (Van Breda) 

• 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.  J. DECABOOTER en Y. DECKERS 

 

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. H. MELOTTE en V. VANDUFFEL 

 

De sociale commissie is de voorbije jaren enkele keren in actie moeten komen en bewees daarbij haar 

nut. 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 reeds een eerste aanzet tot het uitwerken van een draaiboek inzake optreden 

naar kantoren in moeilijkheden en de vormen van bijstand die gangbaar kunnen zijn, en dit in afwachting 

van bredere initiatieven binnen de commissie welzijn van de OVB. 

 

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: H. MELOTTE 

 

Leden: Pro-stafhouder T. OP DE BEECK,  Mrs. J. DECABOOTER, E. VAN ERUM en A. 

VERVAEKE 

 

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

project rond de trajectbemiddeling, maar het is de bedoeling 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, waaronder de 

magistratuur, 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. E. VAN ERUM 

 

 Leden: mr. V. VANDUFFEL  

 

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 een orgelpunt kennen in de herinrichting van de 

koffiekamer en stille ruimte. 

 

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 

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

budgettaire implicaties van voorgestelde pistes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

C. PRAKTISCH 
 

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

nog verder bekeken. Noch Het Huis van de Advocaat,  noch de tot op heden gebruikte zittingszalen in 

de rechtbank bieden doeltreffende vergaderruimtes. 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. 

 

 

 

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

 

• Woensdag 31 augustus 2022 (soudureraad) 

• Maandag  26 september 2022 

• Maandag 24 oktober 2022 

• Maandag 28 november 2022 

• Maandag 19 december 2022 

• Maandag 23 januari 2023 

• Maandag 27 februari 2023 

• Maandag 27 maart 2023 

• Maandag 24 april 2023 

• Maandag 22 mei 2023 

• Maandag 19 juni 2023 

 

 

 

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

 

• Maandag 19 september 2022 + tuchtcel 

• Maandag 17 oktober 2022 

• Maandag 21 november 2022 + tuchtcel 

• Maandag 12 december 2022 

• Maandag 16 januari 2023 + tuchtcel 

• Maandag 20 februari 2023 

• Maandag 20 maart 2023 + tuchtcel 

• Maandag 17 april 2023 

• Maandag 15 mei 2023 + tuchtcel 

• Maandag 12 juni 2023 

 

 



 
 

 

IV.    VERTROUWENSTEAM:  

 

Leden: Directeur E. VAN KERCKHOVEN en Mr. V. VANDUFFEL 

 

Hebt u nood aan een vertrouwelijke babbel, een informeel gesprek, ziet u even het bos door de bomen 

niet meer, krijgt u te maken met grensoverschrijdend gedrag (verbale) agressie, pesterijen, seksuele 

intimidatie … , of wenst u een grensoverschrijdende situatie van een confrater aan te kaarten, dan kan u 

terecht bij ons vertrouwensteam. 

Het vertrouwensteam is er om naar u te luisteren, u te steunen, te adviseren en door te verwijzen indien 

nodig. 

De dienstverlening is volledig gratis. 

 

 

V.         LEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVB:  

 

Leden: Stafhouders J.  MOMMAERTS en F. APS, Vice-stafhouder P. NELISSEN-GRADE en Mr. V. 

VANDUFFEL 

 

De Vlaamse advocaten kiezen 80 vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van de Orde van 

Vlaamse Balies. Daarnaast maken de stafhouder van de balie van cassatie en de twee afgevaardigden 

van de CCBE deel uit van de algemene vergadering, met raadgevende stem. Dat ‘advocatenparlement’ 

komt zo’n 8 keer per jaar samen en stemt reglementen, stippelt beleidslijnen uit en duidt de leden van 

de raad van bestuur aan voor een periode van 3 jaar. 

De balie Leuven heeft 4 vertegenwoordigers. 

 

 

 

 

31.08.2022 

 

Mr. Febian APS 

Stafhouder 

 

 

 

 


