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VERSLAG ZITTING RAAD VAN DE ORDE 

13 september 2018 
 
 

 

AANWEZIGHEDEN  

 
Aanwezig: 
 

 Stafhouder Antoine Van Eeckhout 
 Stafhouder Frédéric Busschaert 
 Stafhouder Brigitte Vander Meulen 
 Stafhouder Bart Staelens 
 Stafhouder Dirk Waeyaert 
 Stafhouder Johan Persyn 
 Mr. Rik Devloo 
 Mr. Carmen Matthijs 
 Mr. Jan Leysen 
 Mr. Isabelle Jaques 
 Mr. Alain Vanryckeghem 
 Mr. Rik Crivits 
 Mr. Marc Snick 
 Mr. Marie Dedeurwaerdere 
 Mr. Els Leenknecht 
 Mr. Bram Vandromme 

 
Verontschuldigd: 
 

 Mr. Meindert Gees 
 

 
 

1 DEPARTEMENT STAFHOUDER 

1.1 Definitief bevestigen data raad van de Orde 2018-2019  
Vooropgestelde data: 

 Donderdag 13 september 2018 
 Donderdag 11 oktober 2018 
 Donderdag 8 november 2018 
 Donderdag 13 december 2018 
 Donderdag 10 januari 2019 
 Donderdag 14 februari 2019 
 Donderdag 14 maart 2019 
 Donderdag 11 april 2019 (paasvakantie 8 april t.e.m. 22 april) 
 Donderdag 9 mei 2019 
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 Donderdag 13 juni 2019 

 
De voorgestelde jaarkalender wordt goedgekeurd. 
 
De raad van 11 oktober zal plaatsvinden in Kortrijk. Aanvang om 17 uur tenzij andersluidend 
bericht. 
 
 

1.2 Overzicht taken van de afgevaardigden van de afdelingen  

 
Er ligt een ontwerptekst voor omtrent het optreden van de vertegenwoordigers/ afgevaardigden van 
de stafhouder wanneer lokaal namens de stafhouder dient opgetreden te worden. Mr. Rik Crivits zal 
de tekst nog verfijnen  
 

1.3 Representaties 
1) Opening Universiteit & Hogeschool Antwerpen 27/09/2018: nog geen vervanger  
2) Liantis Awards 11/10/2018: nog geen vertegenwoordiger 
3) OC Versailles 12/10/2018: stafhouder Johan Persyn zal de stafhouder vertegenwoordigen 
4) OC Frankfurt 1-2/11/2018: mr. Marie Dedeurwaerdere zal de stafhouder vertegenwoordigen 
5) OC Limburg 26/09/2018 (enkel ’s avonds): nog geen vertegenwoordiger 
6) Orde der Geneesheren 13/10: stafhouder Bart Staelens zal de stafhouder vertegenwoordigen 

 
 

2 DEPARTEMENT ALGEMENE VERGADERINGEN OVB 

2.1 Stand van zaken denkgroep voorbereiding vergaderingen OVB 
Er zijn enkele kandidaten maar er is nog te weinig reactie gekomen op de oproep om deel te nemen. 
Er wordt nog verder gekeken voor een uitbreiding. Stafhouder Bart Staelens lanceert een voorstel van 
datum voor bijeenkomst met de denkgroep.  

 

 

3 DEPARTEMENT SECRETARIS 

3.1 Elektronisch tekenen  
Er moet een mogelijkheid uitgewerkt worden om brieven elektronisch te ondertekenen zodat zij 
centraal vanuit het secretariaat kunnen verstuurd worden. Dit wordt behandeld binnen het 
departement communicatie (infra). 
 

3.2 Interne taakverdeling – kort verslag  
Binnen het secretariaat werd een rolverdeling uitgewerkt voor de betrokken bedienden.  
 
De raad staat om praktische redenen toe dat de lokale bedienden kleine bestellingen inzake 
kantoormateriaal (tot 250 EUR) zelf kunnen doen zonder voorafgaande toelating van de 
penningmeester of de raad. 
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3.3 Verzoek tot weglating tableau 

3.3.1 Mr. Sarah Debbaut ( gevraagd per 01/10/2018)  

De raad gaat akkoord met weglating tableau per 30/09/2018. 

3.3.2 Mr. Loes Vandromme (gevraagd per 30/09/2018)  

De raad gaat akkoord met weglating tableau per 30/09/2018. 

3.3.3 Mr. Amélie Van Belleghem (gevraagd per 30/09/2018)  

De raad gaat akkoord met weglating tableau per 30/09/2018. 

3.3.4 Mr. Sophie Steevens (gevraagd per 03/09/2018)  

De raad gaat akkoord met weglating tableau per 03/09/2018. 
 
In de brief tot bevestiging van iedere weglating wordt  uitdrukkelijk opgenomen: 

- Het ‘dwingend’ verzoek tot opzeggen derdenrekening  
- Het ‘dwingend’ verzoek tot inleveren van de advocatenkaart 

 

3.4 Verzoek tot weglating tableau en opname op de lijst van de ere-advocaten 

3.4.1 Mr. Jean-Baptiste Petitat  

De raad gaat akkoord met weglating tableau en opname op de lijst van ereadvocaten op heden.  
 

3.5 Verzoek tot opname tableau (heropnames of overgangen) 

3.5.1 Mr. Sarah Debusschere 

Mr. Sarah Debusschere verzoekt om heropname op het tableau per 10/09/2018 
 
De raad gaat akkoord met heropname tableau op heden. 
 

 

4 DEPARTEMENT STUDIE, ADVIES & DEONTOLOGIE 

4.1 Bespreking ontwerp visietekst + verklaring/communicatie oprichting nieuwe balie 

Mr. Crivits geeft toelichting. Hij verwijst naar de visietekst van zijn departement. Er zal ad hoc 
een beroep gedaan worden op specialisten waar nodig. 

 
 

4.2 Mededeling samenstellingen Tuchtraad  

 
De OVB heeft de PV’s meegedeeld van de verkiezingen van de voorzitter van de Tuchtraad voor 
advocaten van het rechtsgebied Gent evenals van de lijst van de effectieve en de plaatsvervangende 
kamervoorzitters en assessoren, de secretaris en  secretarissen-plaatsvervangers van dezelfde 
Tuchtraad. Stafhouder Aspeele werd verkozen voor een periode van drie jaar als voorzitter. De PV’s 
met de namen van alle andere verkozenen zijn ter beschikking op het secretariaat.  

 

 

5 DEPARTEMENT FINANCIËN 

5.1 Functievergoedingen binnen de raad en andere taken en vergoedingen binnen BJB 
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 De functievergoedingen binnen de raad en OVB, andere dan deze van de Stafhouder 
 
Binnen de raad wordt een overzicht goedgekeurd van de vergoedingen die aan specifieke mandaten, 
binnen de raad en binnen het BJB worden toegekend.   
De stafhouder trekt zich terug teneinde de raad toe te laten de vergoeding van de stafhouder te 
bepalen. De raad keurt de voorgestelde vergoedingen  goed. 
 
Omtrent deze vergoedingen zal  rekenschap verschaft worden naar de leden van de balie nav. het ter 
beschikking stellen van de jaarrekeningen en/of het financieel verslag van de penningmeester. 
 
De vergoedingen zelf zijn jaarlijks te herzien, aan te passen of te bevestigen.  
 
 

5.2 Vastleggen ‘administratieve vergoeding’ voor de eerstejaarsstagiairs bij inschrijving 
De raad beslist voor de stagiairs die in het lopende kalenderjaar worden opgenomen (de baliebijdrage 
wordt per kalenderjaar bepaald) een administratieve kost van 350 EUR aan te rekenen. Bij bevestiging 
van opname op de lijst van stagiairs zullen de betrokkenen uitgenodigd worden tot betaling. 
 

5.3 Oprichting fusiebalie – beginbalans 
De penningmeester brengt kort verslag uit.  
 
De 4 balies brengen elk 835,73 EUR in per advocaat, berekend i.f.v. hetgeen balie Brugge per advocaat 
kon inbrengen. De financiële startpositie van balie West-Vlaanderen valt positiever uit dan 
aanvankelijk gedacht. Daardoor zullen de overige balies minder beschikbaar hebben voor vrije 
besteding naar hun ‘leden’ 
 
 

5.4 Verzekeringen: rationalisering verzekeringspolissen voormalige balies. 
 
Stafhouder Busschaert heeft de informatie opgevraagd en volgt op in overleg penningmeester. 
 

 
 

6 DEPARTEMENT PERSONEEL & SOCIALE VOORZIENINGEN 

 
Stafhouder Johan Persyn brengt verslag uit. Er wordt in samenwerking met ADMB (nu: LIANTIS) 
gewerkt naar een volledig in kaart brengen van het bestaande personeelsbestand met oog op correcte 
vergoeding i.f.v. de uitgeoefende functies na de eenmaking van de balies. 

 
 

7 DEPARTEMENT ERELOONGESCHILLEN 

7.1 Brieven m.b.t. samenstelling Commissie GCR 
De raad werd gevraagd de niet vaste leden voor de commissie GCR voor te dragen. 
 
Er zijn 2 kandidaten: mr. P. Brondel en mr. I. Sercu. 
Vervangers: stafhouder G. Dumoulein en mr. ML Hozée. 
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Mr.  Snick stuurt deze namen voor 17/09 door naar OVB. 

 
 

8 DEPARTEMENT EERSTELIJNSBIJSTAND 

8.1 vraag mr. Micholt – speciale zittingen Zeebrugge asielzoekers/ transmigranten 

 

Mr. Micholt richtte een vraag om in het kader van de eerstelijnsbijstand bijkomende zittingen 

te organiseren voor bijstand aan asielzoekers/ transmigranten.  
 
Binnen het departement heeft een vergadering plaatsgehad. Het departement was geen voorstander 
om extra zittingen te organiseren te Zeebrugge, onder meer om budgettaire redenen. 
 
Er zal een boekje worden uitgegeven met alle zitdagen en info omtrent de eerstelijnsbijstand. Wellicht 
wordt in Diksmuide een extra zitdag voorzien. Wat de praktische werking van de eerstelijnsbijstand 
betreft:  

- Veurne zal aanhaken bij het secretariaat te Brugge  
- Ieper zal aanhaken bij het secretariaat te Kortrijk 

 
 
De stafhouder verwittigt mr. Micholt dat de CJB van oordeel is dat er geen nood bestaat aan specifieke 
extra zittingen te Zeebrugge en dat de vraag binnen de bestaande zittingsdagen zou moeten kunnen 
tegemoet getreden worden. 
Aan de asielzoekers/transmigranten met vragen tot bijstand kan meegedeeld worden dat er zitdagen 
gehouden worden in Oostende en Brugge en dat zij zich naar die zitdagen kunnen begeven voor 
verdere informatie. 
 
 

9 DEPARTEMENT TWEEDELIJNSBIJSTAND 

 
Mr. Mourisse heeft de raad vervoegd voor de bespreking van deze agendapunten. 
 

9.1 Ontwerpreglement en tekst voor de website (Mr. Mourisse) 
Mr. Filip Mourisse licht het ontwerpreglement toe.  
 
Het ontwerpreglement wordt goedgekeurd   
 
 

9.2 Quid ‘nieuwe’ lijsten collocaties vredegerechten/jeugdadvocaten? 
Diverse griffies vragen naar een geactualiseerde lijst van de advocaten die beschikbaar zijn voor de 
specifieke aanstellingen. Alle advocaten dienen hun aanvraag om BJB dossiers op te nemen globaal 
nog te hernemen. De lijsten voor de bijzondere aanstellingen moeten normaal volgen uit de 
betreffende inschrijvingen zelf. Voor wat de jeugdadvocaten betreft zullen de specifieke voorwaarden 
veralgemeend worden, met de overgangsmaatregelen om zich te confirmeren.  
 
 

10 DEPARTEMENT COMMUNICATIE & IT 
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Mr. Bram Vandromme brengt verslag uit  

10.1 IT-partner voor balie West-Vlaanderen 
Na de diverse offertes vergeleken te hebben werd gekozen voor Cube-It in regie. De offerte was 
duidelijker uitgewerkt en qua prijs duidelijker. De lokale ‘secretariaten’ zullen door Cube-It ook bezocht 
worden om de stand van zaken in te schatten. Men zal hardware inventariseren en waar nodig offertes 
doen. Op termijn zal voornamelijk op afstand ondersteuning gegeven worden. 
 

10.2 Partner drukwerk balie West-Vlaanderen 
Er werden twee offertes vergeleken. Drukkerij Vandenbulcke was merkelijk goedkoper. Er wordt 
geopteerd voor drukkerij Vandenbulcke voor lopende bestellingen. Voor grote bestellingen kunnen 
ook offertes aan derden gevraagd worden. 
 

10.3 Opstart dropbox – account voor onze balie 
De mogelijkheid om documenten uit te wisselen werd onderzocht. 
Dropbox is een zeer goed systeem waarbij documenten in the cloud gezet worden en gedeeld kunnen 
worden. Google drive zou mogelijks goedkoper zijn? Mr. Bram Vandromme vraagt na wat het 
goedkoopst is. 
 

10.4 Vertegenwoordiging COMMIT OVB 
Mr. Ignace Laplaese is akkoord om de balie hier te vertegenwoordigen. 
 
 

10.5 Digitale handtekening (opvolging) 
Handtekening in Pdf is inderdaad mogelijk. Mr. Bram Vandromme maakt dit operationeel. 
 

10.6 Website (opvolging) 
De offerte wordt goedgekeurd. Er is een jaarlijks terugkerende onderhoudskost van 200 EUR + btw. 
Daarbij komen nog het aanhouden van de domeinnamen. Bedoeling is dat de website vnl. info bevat 
over de eigen balie met info bestemd voor externen.  
 

10.7 Digitaal magazine ‘Henri’ (opvolging) 
Mr. Vandromme licht het opzet van het digitaal magazine toe. 
 

10.8 Werking mailing 
Diverse leden van de raad kaarten de noodzaak aan om bepaalde mails naar specifieke leden van de 
raad te kunnen sturen binnen het bestaande interne adressenbestand om nodeloze mails aan niet 
betrokken leden te vermijden. Mr Vandromme kijkt na. 
 

10.9 Vraag Vz. Rb. West-Vlaanderen: uitrollen en gebruik E-deposit? 

 
Er is nog onduidelijkheid i.v.m. de voorziene verplichting voor advocaten van het gebruik van Dpa en 
de relatie t.o.v. E-deposit. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen vraagt 
mee te werken aan een protocol voor het gebruik van E-deposit.  De stafhouder deelt de voorzitter 
mee dat het uitrollen van E-deposit voor de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen 
meegedeeld wordt aan alle leden 
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10.10 Conferenties & secretariaat balie: concrete vraag conferentie Brugge: gebruik secretariaat 
(Brugge) voor drukwerk 

De Conferentie te Brugge doet een beroep op het secretariaat van de balie voor het nemen van kopies. 
De andere Conferenties kunnen dit niet. Momenteel kunnen de conferenties verder werken op de 
wijze zoals voordien. Mr. Meindert Gees zal echter overleggen om een uniforme werkwijze van wat 
kan uit te werken. 
 

10.11 Stand Openbedrijvendag 07/10/2018 
Mr. Leysen brengt verslag uit. Er vertrekt een nieuwe mail naar de advocaten om te vragen wie 
deelneemt. Mr. Jan Leysen legt de brochure voor en vergadert voor de concrete organisatie.  
 

10.12 Bedrijvencontactendagen 4-5/12/2019 
De raad geeft toestemming om alvast in te schrijven en de kosten te maken om de stand te gepasten 
tijde in te kleden binnen de aangekondigde raming.  Op de volgende raad zal beslist worden hoe in te 
vullen (individuele kantoren of promotie balie zelf).  
 

10.13 Lidmaatschap VOKA 
De vermoedelijke kostprijs is 400 EUR. De raad gaat akkoord. Mr. Leysen zal de balie lid maken. Hij 
informeert ook bij Unizo. 
 

10.14 Deelname bedrijvenrally 06/11/2018  
Tieners krijgen een rondleiding met een schijnproces. Mr. Leysen werkt verder uit in samenwerking 
met de Jonge Balie. 
 
 

 

11 DEPARTEMENT PERMANENTE VORMING 

 
Er worden geen agendapunten aangehaald. 
 

 

12 DEPARTEMENT JURIDISCHE INFORMATIE 

 
De bibliotheken werden bezocht met oog op rationalisering. De commissie is samengesteld. 
 

 

13 DEPARTEMENT STAGE 

13.1 Voorstelling van de Raad aan de kandidaat-advocaten-stagiairs (16u) 

 
De voorstelling is vlot verlopen. 
 

13.2 Opname van de kandidaten op de lijst van de advocaten-stagiairs per 1 oktober 2018 

 
Mr. Dedeurwaerdere licht de verschillende verzoeken tot opname toe aan de Raad. De 

Stagecommissie verleent voor alle kandidaat-stagiairs een positief advies. 
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Volgende kandidaat-stagiairs worden opgenomen op de lijst van de advocaten-stagiairs vanaf 1 

oktober 2018: 

 Allary Niki 

 Arnou Jinmin 

 Berton Emma 

 Braeckevelt Lauri 

 Calle Margot 

 Cortier Annouck 

 Dalle  Delphine 

 De Vos Hanne 

 Dechilly Viktor 

 Declerck Emma 

 Demasure  Valerie 

 Depestel Jente 

 Deseyn Roel 

 Desmet Mathieu 

 Lampaert  Jana 

 Lecompte Ine 

 Merchiers Gilles 

 Nollet Julie 

 Priem  Charlotte 

 Raes Ann-Sofie 

 Rotsaert Kevin 

 Segers Lukas 

 Simpelaere Laura 

 Taveirne Delphine 

 Vaes Rogier 

 Van Cauter Marieke 

 Van De Velde  Celine 

 Van den Berghe Bram 

 Van Den Bremt Shari 

 Vandorpe Sarah 

 Vangheluwe Sofie 

 Vanhoucke  Delphine 

 Vanrobaeys Paulien 

 Vantomme Elissa 

 Verslyppe Lisa 

 Wittouck Willem 

  

 
 
Volgende kandidaat-stagiairs werden reeds voorgesteld aan de Raad doch kunnen nog niet worden 

opgenomen op de lijst van de advocaten-stagiairs: 

 

 Garreyn Bryan 



P. 9 
  

 Heemeryck Tine 

 Van Rintel Yorick 
 Van Sluijs 
 Vansteenhuyse 

Rebecca 
Manu 

 Verschraegen Kiana 

  

13.3 Verzoek tot opname op de Tableau Mr. Matthias Devriendt (na stage) 

13.3.1 Mr. Matthias Devriendt verzoekt om opname op het tableau per 08/09/2018.  

 
De raad gaat akkoord met opname tableau op heden. 

 

13.4 Opname lijst stagiairs na overgang 

13.4.1 Mr. Eva Minne (van Balie Gent, per 08/10/2018) 

Dit agendapunt wordt uitgesteld naar de volgende zitting.  
 
 

13.5 Weglating lijst stagiairs  

13.5.1 Mr. Ulrike Schepens (van Balie West-Vlaanderen naar Balie Gent, per 04/09/2018) 

Dit agendapunt wordt uitgesteld naar de volgende zitting.  
 
 

14 DEPARTEMENT MANDATEN & BEMIDDELING 

 
De eerste vergaderingen zijn al belegd. 
Vooral m.b.t. de Commissie Curatoren dringen een aantal beslissingen zich dringend op. 
 

 

15 VARIA – RONDVRAAG 

 
Er worden geen variapunten aangehaald. 
 
 
Brugge, 13/09/2018    
 
 
 
 
 
Rik Devloo       Antoine Van Eeckhout 
Secretaris       Stafhouder    
 
 

 


