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VERSLAG ZITTING RAAD VAN DE ORDE 

11 oktober 2018 
 
 

 

AANWEZIGHEDEN  

 
Aanwezig: 

 Stafhouder Antoine Van Eeckhout 
 Stafhouder Frédéric Busschaert 
 Stafhouder Brigitte Vander Meulen 
 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 
 Mr. Meindert Gees  

 
Verontschuldigd: 

 Stafhouder Bart Staelens 
 

 

VOORAF 
 
Goedkeuring verslag raadszitting dd. 13/09/2018  
Het verslag wordt goedgekeurd na aanpassing (opmerking mr. Crivits). 
 
Overlopen TO DO raadszitting dd. 13/09/2018  
De TO DO-lijst wordt overlopen. Behoudens de punten die hieronder behandeld zijn wordt iedereen 
geacht zijn ‘to do’ uitgevoerd te hebben of deze ten gepaste tijde zelf te agenderen.  
 

1 DEPARTEMENT STAFHOUDER 

1.1 Representaties 

1.1.1 International Bar Association Conference 2018/Internationaler Kammertag 2018 in Frankfurt am 
Main 

De uitnodiging zal worden overgemaakt aan Oud-Stafhouder Aspeele. 
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1.1.2 Kölneranwaltverein 

De uitnodiging zal worden overgemaakt aan mr. Nicolaas Vinckier.  
 

1.1.3 Rechtsanwaltskammer Düsseldorf 

De uitnodiging zal worden overgemaakt aan Oud-Stafhouder Paul Tavernier.  

 

1.2 Aanstelling raadsman BP Corr. Veurne (aanmatiging titel ‘advocaat’) 
Een burger, niet-advocaat, heeft een mailadres opgemaakt waarbij ze zich uitgaf als advocaat en ook 
in die hoedanigheid brieven heeft verstuurd. Zij werd doorverwezen naar de correctionele rechtbank 
te Veurne. Het lijkt aangewezen de correctionele procedure ook namens de advocatuur op te volgen. 
De Raad beslist een raadsman  aan te stellen om voor de Balie West-Vlaanderen het nodige te doen. 

 

1.3 Facturen DIPLAD  
Mr. Renodeyn heeft een opmerking geformuleerd met betrekking tot de tekst die de OVB heeft 
verspreid betreffende het niet betalen van de facturen van DIPLAD (factuurvoorwaarden DIPLAD met 
aankondiging inschakelen gerechtsdeurwaarder bij niet tijdig betalen).. 
 
Het mailbericht van mr. Renodeyn, die betreurt dat de invordering wordt aangekondigd zonder 
verwijzing naar de rol van de advocaat maar integendeel naar deze van de gerechtsdeurwaarder, 
wordt binnen de Raad besproken en de Raad treedt dit standpunt bij.  
 
Stafhouder Busschaert merkt op dat DIPLAD de inhoud van de factuurvoorwaarden en de kennisgeving 
hierover vorig jaar had aangekondigd tijdens een vergadering, doch dat dit enkel een 
standaardformulering zou betreffen waaraan zij geen uitvoering zouden geven.  
 
De Stafhouder doet het nodige om een schrijven te richten aan de OVB waarin het standpunt van de 
Raad wordt weergegeven. 
 

1.4 Arrondissementele Raad Slachtofferbeleid (verslaggeving Stafhouder Waeyaert) 
Stafhouder Dirk Waeyaert wordt aangesteld om de Balie West-Vlaanderen te vertegenwoordigen. 

 

1.5 Aanwezigheidslijst nieuwjaarsreceptie (verslaggeving Stafhouder Busschaert) 
Vorig jaar werd voor de eerste keer een nieuwjaarsreceptie georganiseerd in samenspraak met 
Voorzitter Bernadette Vandeputte. Hierop werden de leden van de respectievelijke raden van de orde 
van de West Vlaamse balies, een aantal magistraten en een aantal korpsoversten uitgenodigd. Dit ging 
door in de Rechtbank te Brugge. De 4 balies hebben deze nieuwjaarsreceptie betaald. 
 
Voorzitter Vandeputte stelt de vraag om dit opnieuw te organiseren rond nieuwjaar 2019. 
 
De Raad beslist om de nieuwjaarsreceptie te organiseren voor 2019. 
 

1.6 Medewerking onderzoek naar gerechtstolken 
De Stafhouder heeft dit bericht overgemaakt aan mr. Leysen. Deze volgt dit verder op. 

 

1.7 Adviezen magistratuur: draaiboek- voorstel werkwijze 
In het verleden waren er een aantal verschillen in gebruiken met betrekking tot de informatiewerving 
bij het verlenen van adviezen in het kader van kandidatuurstellingen in de magistratuur.  
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De Stafhouder deelt mee dat hij in eerste instantie een schriftelijk advies wenst op te vragen bij een 
aantal personen. Er zal hiertoe gewerkt worden via een standaardformulier. Bij een eerste 
kandidatuurstelling en op aanvraag zal hij de kandidaat uitnodigen voor een gesprek. 
 
De Stafhouder zal een intern draaiboek uitwerken. 

 
 

 

2 DEPARTEMENT SECRETARIS 

2.1 Verzoek tot weglating tableau 

2.1.1 Mr. Sofie Rodts  

De Raad beslist tot weglating van de Tableau per 28 september 2018. 

 

2.1.2 Mr. Anne Devriendt 

De Raad beslist tot weglating van de Tableau per 30 september 2018. 

 

2.1.3 Mr. Ivan Heughebaert  

De Raad beslist tot weglating van de Tableau per 30 september 2018. Gezien mr. Heughebaert deel 
uitmaakte van de Balie Veurne zal de brief die de weglating bevestigt de nodige informatie bevatten 
mbt. de mogelijke verderzetting van de hospitalisatieverzekering. 

 

2.1.4 Mr. Patrick Michiels  

De Raad beslist tot weglating van de Tableau per 30 september 2018, gezien uit het dossier blijkt dat 
de werkzaamheden als advocaat op die datum reeds definitief beëindigd waren. 
 

2.1.5 Mr. Sigrid Hanson  

De Raad beslist tot weglating van de Tableau per 30 september 2018, gezien uit het dossier blijkt dat 
de werkzaamheden als advocaat op die datum reeds definitief beëindigd waren. 
 

2.1.6 Mr. Pierre Debra  

De Raad beslist tot weglating van de Tableau per 31 december 2018. . Gezien mr. Debra deel uitmaakte 
van de Balie Veurne zal de brief die de weglating bevestigt de nodige informatie bevatten mbt. de 
mogelijke verderzetting van de hospitalisatieverzekering. 
 

2.2 Verzoek tot opname tableau (heropnames of overgangen) 

2.2.1 Mr. Elisabeth Vanpeteghem (balie Gent) 

De Raad beslist tot opname op de Tableau op heden. 

 

2.3 Verzoek tot het openen van een bijkantoor 

2.3.1 Mr. Astrid Clabots (hoofdbalie Limburg) 

Mr. Astrid Clabots wenst een bijkantoor te openen te Oostende.  
Dit agendapunt wordt uitgesteld naar de volgende zitting. 
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2.4 Tableau: lay-out 
De Raad beslist om de Tableau enkel nog digitaal te verspreiden. 
 

2.5 Manier van agenderen 
De Secretaris verzoekt aan de leden van de raad om via de departementshoofden de agendapunten 
uitsluitend over te maken aan Kelly (of aan de secretaris zelf). Het is daarbij de bedoeling dat alle leden 
van de raad zelf actief hun to do’s of nieuwe onderwerpen nagaan en tijdig aanbrengen, zodat de 
stafhouder kan bepalen wat er geagendeerd wordt. 
 
Mr. Crivits stelt voor om de verslagen van de commissiewerkingen, voorafgaandelijk aan de 
raadszitting, aan alle raadsleden te bezorgen zodat niet telkenmale het verslag van een volledige 
vergadering opnieuw moet worden weergegeven op de raadszitting. Het is daarvoor belangrijk dat 
iedereen die in de raad verslag moet of wenst te doen van een andere vergadering of van een 
commissie, zijn of haar verslag samen met de vraag tot agendering tijdig aan Kelly bezorgt. 

 

 

3 DEPARTEMENT STUDIE, ADVIES & DEONTOLOGIE 

3.1 Ontwerpreglement Baliebijdrage  
Het ontwerpreglement wordt overlopen. De wijzigingen worden ter zitting besproken. Mr. Rik Crivits 
zal dit aanpassen en verspreiden onder de raadsleden voor definitieve goedkeuring. Bij gebreke aan 
reacties/opmerkingen binnen een dag na de verspreiding wordt het ontwerpreglement geacht te zijn 
goedgekeurd door de voltallige Raad. 

 

 

4 DEPARTEMENT FINANCIËN 

4.1 Verzekeringen: lopende verzekeringsovereenkomsten en optimalisatie  
Stafhouder Busschaert heeft een overzicht gemaakt van alle verzekeringen, dat aan iedereen bezorgd 
werd. Er werden een aantal gegevens opgevraagd met betrekking tot de ‘oude’ Balies waarop hij nog 
geen antwoord mocht ontvangen. 
 
Stafhouder Busschaert volgt dit verder op en zal eventueel op de volgende raadszitting een volledig 
overzicht kunnen weergeven. 

 

4.2 Budgettering departementen? Of opteren voor een Feest om alle medewerkers van de balie 
te bedanken? 

Het voormalige gebruik bij oud Balie Kortrijk was dat per commissie de leden een maaltijd mochten 
nuttigen als appreciatie voor de werkzaamheden van deze leden. Er werd hiertoe een budget voorzien 
van 50 euro per commissielid. In oud Balie Brugge werd eenmaal per jaar een ‘Feest van de actieven’ 
georganiseerd waarop alle medewerkers werden uitgenodigd die zich hebben ingezet voor (een 
commissie van) de Balie. 
 
De Raad beslist om het principe van een eenmalig feest te hanteren. Dit houdt meteen in dat de 
verschillende commissies en departementen geen kostennota’s met betrekking tot broodjes of lunch 
ten laste van Balie West-Vlaanderen kunnen leggen, tenzij uitdrukkelijk anders gevraagd. 
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5 DEPARTEMENT ERELOONGESCHILLEN 

5.1 Opmerkingen omtrent de procedures (Mr. Rik Crivits)  
Mr. Crivits en Mr. Snick overleggen onder elkaar omtrent de noodzaak aan een arbitragereglement of 
protocollen. 
 
De tekst met het overzicht van de mogelijkheden inzake ereloongeschillen wordt goedgekeurd na 
aanpassing. 

 

5.2 Lijst commissieleden  
Mr. Snick licht dit agendapunt toe.  
 
Drie personen zullen de verzoeningen opvolgen. Er werden 6 commissies opgericht om de 
adviesaanvragen van de rechtbanken en de arbitrageprocedures op te volgen. 

 

5.3 Opvolging werkzaamheden : hoe worden ereloonadviezen geformaliseerd?  
De Raad bespreekt dit agendapunt. 
 
Er wordt afgesproken dat ereloonadviezen voor de Raad waarop deze geagendeerd staan zullen 
worden overgemaakt aan alle raadsleden en dat eventuele opmerkingen door de raadsleden 
voorafgaandelijk aan de raadszitting zullen worden meegedeeld zodat de uiteindelijke adviezen vlot 
kunnen worden behandeld. 
 
Mr. Snick deelt ook mee dat mr. Gits een aantal richtlijnen zal aanbrengen. Deze zullen worden 
voorgelegd aan de Raad ter goedkeuring. 

 

 

6 DEPARTEMENT EERSTELIJNSBIJSTAND 

6.1 Juridische eerstelijnsbijstand in Zeebrugge 
Er is een samenkomst geweest van de commissie in Brugge die er kennelijk een andere visie op 
nahoudt dan de Raad. BJB-Voorzitter Mourisse heeft hieromtrent een mail gericht aan mr. Micholt. 
Mr. Leenknecht zal deze mail doorsturen aan de raadsleden en volgt dit agendapunt verder op. 
 
 

7 DEPARTEMENT TWEEDELIJNSBIJSTAND 

7.1 Verslag vergadering 26 september 2018 
Mr. Jaques brengt verslag uit. 
 
 

8 DEPARTEMENT COMMUNICATIE & IT 

8.1 Cube IT – bespreken vergadering 9/10 
Mr. Vandromme licht dit agendapunt toe. Er is een bijeenkomst geweest met Cube IT. Daaruit blijkt 
dat de hardware en de IT-voorzieningen voor het personeel sterk verouderd zijn en dat dit het moeilijk 
maakt om efficiënt te kunnen werken. 
 
CubeIT heeft een offerte opgesteld waarin alle hardware wordt vervangen, een cloudserver wordt 
opgericht en de firewalls, accespoints en software op punt worden gezet (zonder werkuren). De offerte 
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bedraagt 16.727,12 euro + BTW (BTW incl. komt dit neer op 20.239,82 euro) . De offerte werd reeds 
voorgelegd aan het Departement Financiën. 
 
De Raad keurt de offerte goed. Met betrekking tot bijkomende kosten, die zeker te verwachten zijn, 
zal de commissie terugkoppelen naar het departement Financiën. 

 

8.2 Elektronische handtekening: stand van zaken 
Dit agendapunt is gelinkt aan 10.2. Eens de werking van het secretariaat op punt is gesteld zal ook dit 
agendapunt opgelost kunnen worden.  

 

8.3 HENRI – opstart 
HENRI werd gelanceerd. Alle info die wordt ingegeven wordt doorgestuurd naar de website. Op het 
ogenblik dat er voldoende content werd opgehaald, wordt een nieuwsbrief uitgestuurd naar alle 
advocaten. Dit systeem vervangt dan ook alle andere nieuwsbrieven/lokale baliekrant. 
 
Advocaten kunnen individueel beslissen wat zij wensen te ontvangen. Er zijn 20 categorieën die zij 
kunnen aanvinken. Bepaalde berichten (zoals deze van de Stafhouder) worden zonder uitzondering 
naar alle advocaten gestuurd. De site is in principe openbaar, maar bepaalde berichten kunnen worden 
verborgen voor externen. 
 
De activiteiten en permanente vorming van de conferenties worden ingedeeld in twee blokken, wat 
het overzichtelijk maakt en waardoor alle activiteiten/vormingen worden kenbaar gemaakt.  

 

8.4 Evaluatie OC 
Er zal een samenkomst worden ingepland met de verantwoordelijken binnen de conferenties, 
Stafhouder Van Eeckhout, Stafhouder Persyn en mr. Gees.  
Stafhouder Persyn volgt dit op. 
 

 

8.5 Evaluatie openbedrijvendag 
Mr. Leysen merkt op dat de CJB Brugge uitstekend werk heeft geleverd.  
 
De Stafhouder merkt op dat dit een zeer goede organisatie was, doch dat het jammer is dat Balie West-
Vlaanderen op zichzelf niet meer (als balie!) naar buiten kwam en dat er misschien de volgende keer 
een andere format moet worden gezocht om dit te bewerkstelligen. Mr. Vandromme deelt mee dat 
de adviesstanden wel veel bezoek hebben gehad. Dit heeft, itt. de schijnprocessen, echter nauwelijks 
de pers gehaald. De huidige format sluit iets te nauw aan bij wat de TV reeds overvloedig aanwezig is 
(vb. ‘de rechtbank’). 
 

 

8.6 Deelname bedrijvenrally 06/11/2018  
Mr. Leysen deelt mee dat hieraan wordt deelgenomen.  
 

8.7 Noodzaak tot aanstellen van een Feestpraeses? Te denken aan organisatie OC, vieren 
jubilarissen, enz...  

Dit agendapunt is gerelateerd met agendapunt 5.3.  
 
De Raad wenst iemand aan te duiden om de feestelijkheden van de Balie in goede banen te leiden. Mr. 
Els leenknecht wordt hierbij aangesteld als ‘Eventmanager’. 
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8.8 Bijkomend agendapunt: lidmaatschap UNIZO 
Stafhouder Waeyaert deelt mee dat de kostprijs 407 euro bedraagt. Dit is gebaseerd op het aantal 
werknemers. Stafhouder Waeyaert bekijkt dit verder voor eventuele aansluiting. 
 
 

9 DEPARTEMENT PERMANENTE VORMING 

9.1 Communicatie permanente vorming 
Mr. Gees licht dit agendapunt toe. Er is intussen een samenkomst geweest van de commissie, waarvan 
de verantwoordelijken van alle conferenties binnen de Balie West-Vlaanderen deel uitmaken. 
 
Er zijn weinig of geen inschrijvingen voor permanente vormingen die georganiseerd worden door de 
Conferentie van de Jonge Balie te Ieper. Via HENRI zouden deze meer in beeld moeten komen ten 
aanzien van de advocaten. 
 
De bedoeling van de commissie is om in mei 2019 een “launch” event te organiseren, ondersteund 
door alle conferenties, waarbij één bekende spreker wordt uitgenodigd. Er zal ook een draaiboek 
worden opgesteld door mr. Gees die zal gebruikt worden vanaf het gerechtelijk jaar 2019-2020 waarin 
de mogelijkheden worden gefinaliseerd om één verzameld programma aan te bieden. De bedoeling is 
dat er gewerkt wordt naar een geüniformeerd prijzenvoorstel gelieerd aan de punten. De jonge balies 
nemen de organisaties voor de permanente vormingen op zich onder de banner van de Balie West-
Vlaanderen.  
 

 

9.2 Input m.b.t. vrijstellingen op minimum aantal te behalen punten: algemene richtlijn 
Dit is een voorrecht van de Stafhouder. De verzoeken tot vrijstelling inzake permanente vorming zullen 
via het departement worden voorgelegd aan de Stafhouder.  

 

 

9.3 Stand van zaken controle attesten permanente vorming 
De raad stelt de vraag hoever het staat met de controle van de attesten inzake permanente vorming. 
Mr. Gees volgt dit op. 
 

10 DEPARTEMENT JURIDISCHE INFORMATIE 

Dit agendapunt wordt eerst behandeld waarna mr. Vanryckeghem de raadszitting verlaat. 

10.1 Stand van zaken 
Mr. Vanryckeghem brengt verslag uit. 
 
De commissie is in tussentijd samengekomen. Er werd beslist om: 

 De lokale bibliotheekcommissies te behouden  

 De overkoepelende commissie te behouden 

 Alle opzoekingen te laten gebeuren in Brugge en één tarief te hanteren: alles aan 5 euro en 
met een maximum van 30 bladzijden. 
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10.2 Jura voor alle West-vlaamse advocaten 
Daarnaast kwam de vraag aan bod om te informeren wat de prijs zou zijn voor een globaal (en voor 
alle leden van de Balie verplicht) JURA-abonnement. Mr. Vanryckeghem heeft hiertoe contact 
opgenomen met Balie Provincie Antwerpen gezien zij reeds een dergelijke overeenkomst met Kluwer 
hebben afgesloten. De Raad deelt mee dat Mr. Vanryckeghem ten gronde offertes kan gaan opvragen 
en onderhandelen, zodat er verder beslist kan worden, onder meer i.f.v. het eventuele effect op de 
baliebijdrage. 
  

11 DEPARTEMENT STAGE 

11.1 Verzoek tot opname op de lijst van de stagemeesters 

11.1.1 Mr. Victor Petitat (gevraagd per 13 september 2018) 

De Raad beslist tot opname van mr. Petitat op de lijst van de stagemeesters en dit terugwerkend vanaf 
13 september 2018. 

 

11.1.2 Mr. Lode Derudder (gevraagd per 11 oktober 2018) 

De Raad beslist tot opname van mr. Derudder op de lijst van de stagemeesters en dit vanaf heden. 

 

11.2 Voorstelling van de Raad aan de kandidaat-advocaten-stagiairs (16u45) 
Mr. Dedeurwaerdere licht de verschillende verzoeken tot opname toe aan de Raad. De 

Stagecommissie verleent voor alle kandidaat-stagiairs een positief advies. 

 
Volgende kandidaat-stagiairs stellen zich voor aan de raad en worden opgenomen op de lijst van de 
advocaten-stagiairs op heden: 

 Bergen Elise 

 Everaert  Marijke 

 Karsikaya Sinan 

 Roets Stephanie 

 Verbrugghe Ruben 
 
 

11.3 Opname van de kandidaten op de lijst van de advocaten-stagiairs per 11 oktober 2018 
Mr. Dedeurwaerdere licht de verschillende verzoeken tot opname toe aan de Raad. De 

Stagecommissie verleent voor alle kandidaat-stagiairs een positief advies. 

 
Volgende kandidaat-stagiairs werden reeds voorgesteld aan de Raad op 13 september en worden 

opgenomen op de lijst van de advocaten-stagiairs op heden: 

 

 Garreyn Bryan 
 Heemeryck Tine 
 Van Rintel Yorick 
 Van Sluijs 
 Vansteenhuyse 

Rebecca 
Manu 

 Verschraegen Kiana 
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11.4 Verzoek tot opname op de Tableau (na stage) 
Mr. Dedeurwaerdere licht de verschillende verzoeken tot opname toe aan de Raad. De 

Stagecommissie verleent voor alle stagiairs een positief advies. 

 

11.4.1 Gevraagd vanaf 17 september 2018 

 De Rechter Merlijn 

 
De Raad beslist tot opname op de Tableau op heden. 

 

11.4.2 Gevraagd vanaf 1 oktober 2018  

 Ampe Charlotte M. 
 Baekelandt Eline 
 Bel Jonas 
 Bosschaert Olivia 
 Bulcke Jolien 
 Casier Benedict 
 Declercq Astrid 
 Degroote Louis 
 Dejonghe Matthias 
 Dendievel Mathias 
 Elyn Bram 
 Geselle Isabelle 
 Huyghe Sieglien 
 Lingier Emilie 
 Mankieva Zalina 
 Meirlaen Aurelie 
 Meyfroot Emiel 
 Mittenaere Maxim 
 Parmentier Arne 
 Pascal Stefanie 
 Persyn Laure 
 Platteau Anke 
 Staelens Sven 
 Van der Mast Vincent 
 Van Eynde Daphné 
 Van Hulle Sander1 
 Van Rompay Jennifer 
 Vernackt Laura 

 
De Raad beslist tot opname op de Tableau op heden. 
 

11.4.3 Gevraagd vanaf 5 oktober 2018 

 Desmadryl Louis-Maxim 
 
De Raad beslist tot opname op de Tableau op heden. 
 

                                                 
1 Nog afwachten reactie Balie Brussel Nederlands 
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11.4.4 Gevraagd vanaf 13 oktober 2018 

 Acx Aurélie 
 
Dit agendapunt wordt uitgesteld naar de volgende zitting, gezien de datum waarop de betrokkene 
aan de voorwaarden zal voldoen. 

 

11.5 Verzoeken tot weglating op dezelfde dag als de opname op de Tableau 

11.5.1 Charlotte M. Ampe 

De Raad beslist tot weglating van de Tableau op heden. 

11.5.2 Astrid Declercq 

De Raad beslist tot weglating van de Tableau op heden. 

 

11.6 Opname lijst stagiairs na overgang 

11.6.1 Mr. Eva Minne (van Balie Gent, gevraagd per 8 oktober 2018) 

De Raad beslist tot opname op de lijst van de advocaten-stagiairs op heden. 

11.6.2 Mr. Thomas Verstraete (van Balie Gent, gevraagd per 28 augustus 2018) 

De Raad beslist tot opname op de lijst van de advocaten-stagiairs op heden. 
 

11.7 Weglating lijst stagiairs (overgang) 

11.7.1 Mr. Ulrike Schepens (van Balie West-Vlaanderen naar Balie Gent) 

De Raad beslist tot weglating van de Tableau op datum van opname op de Tableau van Balie Gent. 

 

11.7.2 Mr. Stefanie Pascal (van Balie West-Vlaanderen naar Balie Brussel NL) 

De Raad beslist tot weglating van de Tableau op datum van opname op de Tableau van Balie Brussel 
Nederlands. 
 

11.7.3 Mr. Sander Van Hulle (van Balie West-Vlaanderen naar Balie Brussel NL) 

De Raad beslist tot weglating van de Tableau op datum van opname op de Tableau van Balie Brussel 
Nederlands. 
 
 

12 DEPARTEMENT MANDATEN & BEMIDDELING 

12.1 Verzekering curatoren 
De verzekering voor de mandaten koophandel was niet over alle oude Balies gelijk. Er bestaan dus op 
heden vier verschillende systemen. De systemen van Brugge en Kortrijk lijken op elkaar: per kwartaal 
betaalt de Balie een voorschot op de premies, waarna deze moesten worden teruggevorderd van de 
individuele curatoren. De controle hiervan gebeurde door de respectievelijke secretariaten. De 
curatoren van de respectievelijke Balies Ieper en Veurne verzekeren zich individueel. 
 
Mr. Carmen Matthijs wenst hieromtrent duidelijkheid te bekomen en wenst één bepaalde rekening te 
voorzien voor de mandaten koophandel. Het departement Financiën zal de betaling van de premies 
opvolgen. 
 
Het departement Financiën verspreidt het rekeningnummer “mandaten koophandel” en de tarieven 
onder de Brugse en de Kortrijkse curatoren. 
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Stafhouder Waeyaert zal de  nodige informatie aanleveren met betrekking tot de verschillende 
premies en de verschillende tarieven.  
 

12.2 Bijkomende agendapunt: commissie curatoren 
Alle commissies zijn ingevuld, behalve de commissie curatoren. Stafhouder Waeyaert is 
samengekomen met mr. Vrombaut (Brugge), mr. Verschelden (Veurne), mr. Vanryckeghem (Ieper) en 
Stafhouder Segers (Kortrijk) met de vraag met wie hij de commissie kon uitbreiden. Er werden een 
aantal mensen voorgesteld maar zonder dat vooraf overleg werd gepleegd met de respectievelijke 
commissies.  
 
Er wordt afgesproken dat tegen de volgende raad de commissie curatoren paritair zal zijn 
samengesteld (3-3-1-1). Stafhouder Waeyaert contacteert hiertoe de curatoren en zorgt voor de 
samenstelling. 
 

 

13 VARIA – RONDVRAAG 

 
Mr. Carmen Matthijs merkt op dat het reglement inzake permanente vorming voorziet dat elke 
advocaat om de 5 jaar 2 punten inzake deontologie moet behalen. 
 
De raad neemt aan dat OVB in dergelijke lessen zal voorzien. 
 
 
 
 
Brugge, 12/10/2018    
 
 
 
 
 
Rik Devloo       Antoine Van Eeckhout 
Secretaris       Stafhouder    
 

 


