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VERSLAG ZITTING RAAD VAN DE ORDE 

8 november 2018 
 
 

 

AANWEZIGHEDEN 

 
Aanwezig: 
 

 Stafhouder Antoine Van Eeckhout 
 Stafhouder Frédéric Busschaert 
 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 
 Mr. Meindert Gees 

 
Verontschuldigd: 

 Stafhouder Brigitte Vander Meulen 
 

 

VOORAF 
 
15u45: Voorstelling kandidaat-stagiairs 
Zie agendapunt 13.2. 
 
 
Goedkeuring verslag raadszitting dd. 11/10/2018  
De Raad keurt het verslag goed. 
 
Overlopen TO DO raadszitting dd. 11/10/2018  
Behoudens de punten die hieronder behandeld zijn wordt iedereen geacht zijn ‘to do’ uitgevoerd te 
hebben of deze ten gepaste tijde zelf te agenderen.  
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1 DEPARTEMENT STAFHOUDER 

1.1 Representaties 

1.1.1 Nieuwjaarsborrel Vereniging de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden (4/1/2019) 

Mr. Jan Leysen zal de Balie West-Vlaanderen vertegenwoordigen op deze nieuwjaarsborrel. 

 

1.2 Commissies binnen de OVB  
Stafhouder Dirk Waeyaert licht nog even toe: het reglement van de OVB voorziet dat er maximum 3 
kandidaten per commissie worden voorgedragen en dat de helft van de commissieleden moet bestaan 
uit leden van de algemene vergadering, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.  
 
De departementshoofden worden nadrukkelijk gevraagd om kandidaten op te geven. Stafhouder Bart 
Staelens zal de kandidaturen verzamelen.  
 

1.3 Facturen DIPLAD (mail mr. Renodeyn) 
De Stafhouder leest het schrijven voor dat hij heeft gericht aan DIPLAD naar aanleiding van het 
mailbericht van mr. Renodeyn. 
 

1.4 Werking Familierechtbank 

 
Er wordt beslist dat mr. Jacques een ‘werk’groep zal oprichten die de organisatorische en praktische 
opmerkingen zal oplijsten, rekening gehouden met de vier afdelingen. Zij zal verslag uitbrengen tegen 
25 november aanstaande. De deadline om het advies door te geven situeert zich in december. 

 

1.5 Studiereis van de Raad (Stafhouder Frédéric Busschaert) 
De studiereis van de Raad zal doorgaan in het weekend van 14 tot 16 juni 2019. 
 

1.6 Steun aan Advocaten Zonder Grenzen? 
De balie mocht een verzoek ontvangen van Advocaten Zonder Grenzen om hen financiële steun te 
geven. In het verleden gaven de voormalige balies Kortrijk en Brugge geen steun. Voormalig Balie 
Veurne schonk 250 euro aan deze organisatie. De vraag wordt voorgelegd aan het departement 
financiën, zij zullen nazien -onder meer i.f.v. andere gelijkaardige verzoeken- of dit past binnen de 
budgetten. 
 

1.7 Nieuwjaarsreceptie en Kerstdiner 
Conform de beslissing op de Raad van oktober heeft de Stafhouder de nieuwjaarsreceptie met de 
magistratuur bevestigd aan Voorzitter Bernadette Vandeputte. 
 

2 DEPARTEMENT ALGEMENE VERGADERINGEN OVB 

2.1 Verzekering Rechtsbijstand (Stafhouder Frédéric Busschaert)  

 
Dit agendapunt wordt uitgesteld naar de volgende raad. 
 
 

3 DEPARTEMENT SECRETARIS 
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3.1 Verzoek tot weglating tableau 

3.1.1 Mr. Colette Gryson (gevraagd per 31 december 2018) 

De Raad beslist tot weglating per 31 december 2018. 

 

3.1.2 Mr. Matthias Dejonghe (gevraagd per 1 november 2018) 

De Raad beslist tot weglating per 1 november 2018. 

 

3.2 Verzoek tot opname op de lijst van de ere-advocaten 

3.2.1 Mr. Colette Gryson (gevraagd per 1 januari 2019) 

De Raad beslist tot opname op de lijst van de ere-advocaten per 1 januari 2019. 

 

3.3 Verzoek tot weglating tableau (na overgang) 

3.3.1 Mr. Ines Vandevelde (naar Balie Gent) 

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

 

3.3.2 Mr. Tim De Deygere (naar Balie Antwerpen) 

De Raad beslist tot weglating op datum van opname aan de Balie te Antwerpen. 
 

3.4 Verzoek tot opname tableau (heropnames of overgangen) 

3.4.1 Mr. Olivier Vandeputte (gevraagd per 1 november 2018, balie Brussel NL) 

De Raad beslist tot opname op de Tableau op heden. 

 

3.4.2 Mr. Stoffel Werbrouck (gevraagd per 12 november 2018, balie Brussel NL) 

De Raad beslist tot opname op de Tableau op heden. 

 

3.5 Verzoek tot het openen van een bijkantoor 

3.5.1 Mr. Astrid Clabots (hoofdbalie Limburg) 

Dit agendapunt wordt uitgesteld naar de volgende raadszitting.  
 

 

3.6 Opfrissen kantoren en financiering (Stafhouder Antoine Van Eeckhout) 
De Stafhouder deelt mee dat de kantoren van de balie en het BJB te Brugge zullen worden opgefrist. 
De sponsoring van Precura zal (ten dele) gebruikt kunnen worden om de opfrissing te financieren. 
 
Mr. Bram Vandromme meldt dat er bij de opfrissing in elk geval rekening moet gehouden worden met 
het netwerk/de bekabeling. 
 
 

4 DEPARTEMENT STUDIE, ADVIES & DEONTOLOGIE 

4.1 Ontwerpreglement Baliebijdrage  
De Raad keurt het ontwerpreglement inzake de Baliebijdrage goed. Mr. Rik Crivits zal dit bestand 
overmaken aan het departement Communicatie & IT voor publicatie in Henri. 
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4.2 Ontwerpreglement Tableau (rang) 
De lijsten en de Tableau worden automatisch berekend op basis van een volgorde ingesteld in het 
softwareprogramma. Deze regeling werd opgemaakt door de Orde van Vlaamse Balies. 
 
De enige vraag die zich stelt is wat er moet gebeuren met de correctie voor de periode dat iemand de 
Balie verlaten heeft. De Raad beslist dat dit geval per geval moet beoordeeld worden. Alhoewel er 
rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid tot herschrijving met de rang van de eerste 
inschrijving, zoals voorzien in artikel 433 Ger. W., is de Raad van oordeel dat doorgaans geen relevante 
anciënniteit zal opgebouwd zijn in de periode dat iemand weggelaten is van het tableau. 
 
De mogelijkheid om anciënniteit in mindering te brengen is voorzien binnen het softwareprogramma 
van de OVB en het secretariaat zal hiervoor desgevallend het nodige doen. 

 

 

5 DEPARTEMENT FINANCIËN 

5.1 Verzekeringen: lopende verzekeringsovereenkomsten en optimalisatie (Stafhouder 
Busschaert) 

Er werd intussen een volledig overzicht opgemaakt. Stafhouder Frédéric Busschaert wenst uniformiteit 
over alle polissen te bewerkstelligen. Alle polissen lopen op heden nog. Op 26 november aanstaande 
is een afspraak ingepland met Vanbreda ter bespreking van de polissen. 
 
Stafhouder Frédérick Busschaert volgt dit agendapunt verder op. 

 

5.2 Wat is de policy van de Balie m.b.t. ‘afgedankt’ materiaal? 
Mr. Bram Vandromme zal CUBE-IT vragen om een inventaris op te maken van alle materiaal en daarna 
de ‘leegtes’ aanvullen (vb. in de BIB Ieper/Kortrijk, personeel). 

 

5.3 Invordering baliebijdragen (Stafhouder Antoine Van Eeckhout) 
De Stafhouder licht toe dat er een tiental advocaten een herinnering ontvingen. Advocaten die hun 
baliebijdrage nog steeds niet betalen zullen vervolgd worden in tucht.  
 
Mr. Carmen Matthijs deelt mee dat intussen een 5-tal advocaten na aanmaning hebben betaald. 
 

5.4 Witwas 

5.4.1 Feedback roadshow dd. 7 november 2018 

Stafhouder Johan Persyn heeft de roadshow bijgewoond en licht dit kort toe. 
Momenteel zijn er in de advocatuur zeer weinig meldingen van witwaspraktijken in vergelijking met 
andere beroepen of instellingen die onder het toepassingsgebied vallen. De OVB heeft een nieuw 
reglement uitgevaardigd en zal ook een draaiboek opmaken. 
 
Mr. Carmen Matthijs/Mr. Isabelle Jaques zullen de slides van de roadshow bezorgen aan Mr. Michel 
Maus. Er zal hem worden gevraagd om een bevattelijke nota op te maken of een interview te geven 
waarna dit kan gecommuniceerd worden via HENRI.  
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5.4.2 Vragenlijst OVB 

De OVB heeft een aantal vragenlijsten inzake witwas (afhankelijk van de kantoorgrootte) opgemaakt 
met verzoek om dit te laten invullen door een aantal kantoren tegen 4 december 2018. Mr. Jaques zal 
om een uitstel verzoeken. 

 

 

6 DEPARTEMENT PERSONEEL & SOCIALE VOORZIENINGEN 

6.1 Onze medewerkers – stand van zaken 
Stafhouder Johan Persyn licht dat agendapunt toe en deelt mee dat er gesprekken zijn geweest met 
de medewerkers. Binnenkort volgen de afsluitende gesprekken. 

 
 

7 DEPARTEMENT ERELOONGESCHILLEN 

7.1 Stand van zaken 
Initieel was het de bedoeling dat de behandeling van de dossiers zou doorgaan in het secretariaat van 
de Balie, afdeling Brugge. Door een overbelasting van het personeel werd gevraagd aan Annick 
Beernaert (Ieper) of zij dit op zich wou nemen. Mr. Snick gaat bij haar langs om de werking met haar 
te bespreken. Normaliter zal er lopende december een eerste zitting worden ingepland.   

 

7.2 Ereloonadviezen 

 
KOR/17-
18/0058 

Ockier/Terwagne-De 
Clerq 

LOONTJENS Karien 
(verslaggever) 

Dit advies wordt goedgekeurd. 

 

7.3 INABOB 
INABOB was onder voormalig Balie Brugge een internationale arbitragecommissie waarvan Oud-
Stafhouder Paul Tavernier voorzitter was. Naar aanleiding van de fusie heeft de Raad van Balie Brugge 
beslist dat INABOB ophield te bestaan.  
 
Stafhouder Tavernier heeft de werking van deze arbitragecommissie uitgelegd in een nota. 

 
De Raad bespreekt deze nota en beslist om INABOB niet opnieuw op te richten. 

 

7.4 GCR-leden 
Mr. Paul Brondel werd benoemd tot vast lid. 

 

 

8 DEPARTEMENT EERSTELIJNSBIJSTAND 

8.1 Juridische eerstelijnsbijstand in Zeebrugge 
Er vindt binnenkort een commissievergadering plaats waarop dit agendapunt zal worden behandeld. 
 
Dit agendapunt wordt aldus uitgesteld naar de volgende zitting. 

 

8.2 Werking Commissie Juridische Bijstand 
De 4 commissies komen op 21 november aanstaande samen om een uniforme werking op te stellen. 
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9 DEPARTEMENT TWEEDELIJNSBIJSTAND 

 

10 DEPARTEMENT COMMUNICATIE & IT 

10.1 Opstart IT-structuur 
Mr. Vandromme deelt mee dat intussen Sofie, Saïda en Kelly zijn opgestart en de nieuwe 
informaticastructuur (in het bijzonder Microsoft Teams) uittesten. Tegen de volgende raad zouden alle 
personeelsleden moeten opgestart zijn waarna, tegen uiterlijk 1 januari 2019, alle 
departementshoofden zouden moeten toegang hebben. De eerste departementen die zullen worden 
uitgerold zijn deze van de Stafhouder en de Secretaris.  

 
Na dit agendapunt verlaat mr. Marc Snick de zitting. 

 

10.2 Opvolging HENRI  

10.2.1 Vraag: al dan niet notificatiemogelijkheid van een nieuw bericht? Intussen werd HENRI reeds een 
maand geleden gelanceerd.   

 
Berichten die op HENRI staan zijn consulteerbaar voor iedereen. De berichten die via de nieuwsbrief 
worden verspreid zijn dit daarentegen niet. 
 
De Stafhouder had de vraag gesteld of het mogelijk is om een notificatie uit te sturen telkens er iets 
nieuws op de website staat. Mr. Bram Vandromme heeft navraag gedaan en de notificaties kunnen 
worden verstuurd op voorwaarde dat de advocaten hiertoe inschrijven. De offerte bedraagt 
(allesomvattend) 756,25 euro inclusief BTW. 

 

10.2.2 Opstart van ‘de baliebox’ 

Mr. Bram Vandromme licht toe dat er een gedeelte videocontent aan HENRI zal worden gegeven. Via 
de baliebox wordt een kettinginterview opgestart. De box bevat 100 balletjes met vragen. Het is de 
bedoeling dat er 5 vragen intuïtief en op de man af worden beantwoord en dat daarna de baliebox aan 
een andere advocaat wordt ‘doorgegeven’. Het eerste interview werd intussen reeds afgenomen bij 
de Stafhouder. 

 

 

10.3 Geplande rondvraag aan de Balie 
Mr. Bram Vandromme deelt mee dat er 2 soorten rondvragen worden ingepland: een rondvraag aan 
alle departementen en daarnaast een enquête voor cliënten. De vraag zal worden gesteld aan de 
departementshoofden om vragen aan te leveren. 
 

10.4 GDPR – office, stand van zaken 
Er werd een team binnen onze balie opgericht van 5 à 6 specialisten ter zake. Er zijn intussen reeds 
een aantal vergaderingen geweest. Er werd beslist om een gedragscode voor advocaten inzake GDPR 
te schrijven, in overleg met de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit zouden ze ook graag voor de OVB 
uitwerken en een product creëren waarbij ze andere kantoren tegen een forfaitaire prijs GDPR-proof 
kunnen maken. De kantoren van de eigen Balie zouden dit kunnen aan een herleide prijs. De Balie zelf 
zal uiteraard eveneens GDPR-proof gemaakt worden. 
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10.5 Organisatie rondleidingen rechtbank  
Mr. Jan Leysen zal een oproep doen via HENRI om vrijwilligers te vinden voor enerzijds de 
rondleidingen in de rechtbank te Kortrijk en anderzijds advocaat in de school. Indien hierop geen of 
weinig reactie komt zal, samen met de departementsvoorzitter stage, een brief gericht worden aan de 
stagiairs om op hen beroep te doen.  

 

 

10.6 Datum nieuwe OC: 11 oktober 2019  
De Stafhouder deelt mee dat de volgende openingszitting van Balie West-Vlaanderen zal doorgaan op 
11 oktober 2019. 

 

 

10.7 DPA- deposit 
 
De raad neemt het standpunt in dat de communicatie van DIPLAD misschien niet optimaal is verlopen 
maar dat DIPLAD meer garanties/ voordelen biedt voor de advocaten (en dus hun cliënten) dan de 
louter elektronische neerlegging (volledige inzage in het dossier, identificatie, ..), terwijl de kostprijs 
ook een terugverdien effect heeft. Er moet vooral vermeden worden dat de ‘tweesporendiscussie’ in 
de toekomst nutteloze discussies op de zittingen met zich meebrengt omtrent de al dan niet geldige 
neerlegging via enerzijds E-deposit (standpunt Hof van beroep Antwerpen) en anderzijds DPA 
(verplichting volgens het MB). 

 
 

10.8 Afspraken met betrekking tot uitnodigingen CJB 
Er wordt bepaald dat de raad ‘als geheel’ enkel zal deelnemen aan activiteiten van de conferenties 
indien deze betrekking hebben op de gehele provincie. Dit neemt niet weg dat iedereen die wil en kan 
gaan uiteraard best zoveel mogelijk deelneemt aan de activiteiten van de onderscheiden Conferenties. 
Mr. Dedeurwaerdere deelt mee dat ze in januari een gesprek voorzien heeft met de respectievelijke 
voorzitters.  
 

11 DEPARTEMENT PERMANENTE VORMING 

11.1 Grensoverschrijdende samenwerking tussen de balies Rijsel, Doornik en West-Vlaanderen  
De Raad beslist om Stafhouder Bauwens te vragen of hij dit wil verder zetten. Er zal eveneens 
voorgesteld worden om ook Zeeuws-Vlaanderen te betrekken.  

 

11.2 Stand van zaken  
Sinds HENRI verlopen de inschrijvingen voor opleidingen beter. Het is de bedoeling dat er één rekening 
wordt voorzien voor alle permanente vormingen, doch nog niet alle conferenties willen hier 
onmiddellijk in meestappen.   
 

11.3 Vrijstellingen PV 
Dit is de uitsluitende bevoegdheid van de Stafhouder.  

 

11.4 Controle attesten PV 
Voor het gerechtelijk jaar 2017-2018 hebben 230 advocaten niet voldoende punten inzake 
permanente vorming. 110 advocaten hebben een tekort tussen de 10 en 19 punten, 120 advocaten 
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hebben een tekort tussen de – en de 9 punten. De advocaten werden intussen reeds aangeschreven 
en de mogelijkheid werd geboden om hun punten in te halen. 

 

11.5 Opleiding juridisch frans 

Dit betreft een computergestuurde module (ontwikkeld door voormalige balies Veurne en Kortrijk) in 
het kader van thuisstudie met verschillende opvolgmomenten. De prijs bedraagt een 735 euro. In het 
verleden werd deze module verkocht aan Antwerpen. 

 

Er werd een resonantiecommissie opgericht om te kijken of de teksten nog actueel zijn. Op 14 januari 
2019 zou de eerste cursussen online moeten worden geplaatst. Mr. Meindert Gees doet een oproep 
om advocaten te vinden die deze teksten willen nalezen. 

 

12 DEPARTEMENT JURIDISCHE INFORMATIE 

Mr. Vanryckeghem deelt mee dat hij voor wat betreft een veralgemeend lidmaatschap voor een 
juridische databank via de Balie intussen contact heeft gehad met Kluwer en Larcier. Kluwer heeft zijn 
offerte toegelicht conform hun offerte aan Balie Antwerpen. Larcier heeft nog geen dergelijke offertes 
opgemaakt en wou eerst aftoetsen wat de precieze wensen van de Balies zelf waren. 
 
Op 13 december aanstaande is er een bibliotheekcommissie. 
 
Stafhouder Johan Persyn deelt mee dat er een permanentiesysteem moet worden uitgewerkt voor de 
bibliotheek te Brugge. Mr. Vanryckeghem volgt dit verder op. 
 

13 DEPARTEMENT STAGE 

13.1 Verzoek tot opname op de lijst van de stagemeesters 

13.1.1 Mr. Tom Noyez  

De Raad beslist tot opname op de lijst van de stagemeesters op heden. 

 

13.2 Voorstelling van de Raad aan de kandidaat-advocaten-stagiairs (15u45) 
Volgende kandidaat-stagiairs stellen zich voor aan de raad: 

 Taillieu Elodie 

 Millecamps  Jolien 

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

13.3 Verzoek tot opname op de Tableau (na stage) 

13.3.1 Gevraagd vanaf 13 oktober 2018 

 Acx Aurélie 
 
De Raad beslist tot opname op de Tableau op heden. 

 

13.3.2 Gevraagd vanaf 15 oktober 2018 

 Verrue Iris 
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De Raad beslist tot opname op de Tableau op heden. 

 

13.3.3 Gevraagd op datum raadszitting 

 Stichelbaut 
 Sustronck 
 Vandermeersch 

Paulien 
Olivier 
Pieter 

  

De Raad beslist tot opname op de Tableau op heden. 

 

13.3.4 Gevraagd vanaf 10 november 2018 

 Wydoodt Julien 

 
Dit agendapunt wordt uitgesteld naar de volgende raadszitting. 

 

13.4 Opname lijst stagiairs na overgang 

13.4.1 Mr. Dieter Beausaert (van Balie Gent, per 1 november 2018) 

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

13.4.2 Mr. Michiel Nuitten (van Balie Brussel, per 8 oktober 2018) 

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

13.5 BUBA: Verzoek tot uitstel balie-examens:  

13.5.1 Mr. Mira Gits 

De Raad beslist om niet af te wijken van de algemene verplichting en het uitstel niet te verlenen. 

 

13.5.2 Mr. Martijn Vermeersch 

Dit agendapunt wordt uitgesteld naar de volgende raadszitting. 

 

13.6 Voorontwerp stagereglement en aanpassingen deliberatiecriteria  
Dit agendapunt wordt uitgesteld naar de volgende raadszitting. 
 

14 DEPARTEMENT MANDATEN & BEMIDDELING 

14.1 Verslag commissie CSR 
Stafhouder Dirk Waeyaert deelt mee dat de verslagen in opmaak zijn. Er dient een platform te worden 
opgericht voor de commissie. Mr. Bram Vandromme deelt mee dat enkel de raadsleden en de 
medewerkers toegang zullen krijgen tot Microsoft Teams, zodat hier een andere oplossing dient te 
worden voorzien. 

 

14.2 Verslag commissie curatoren 
Stafhouder Dirk Waeyaert zal namens de commissie curatoren een ontwerpbrief naar de OVB 
opmaken met verzoek om iemand van de Balie West-Vlaanderen in de gebruikersgroep REGSOL te 
laten zetelen gezien dit op heden niet het geval is. 
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15 VARIA – RONDVRAAG 

1. Mr. Vanryckeghem verzoekt of er toch broodjes kunnen worden voorzien bij (lange) 
middagvergaderingen, voornamelijk wanneer de leden van de commissies verre 
verplaatsingen moeten maken. De stafhouder stemt daarmee in mits dit gemeld wordt aan 
financiën. 

2. Stafhouder Dirk Waeyaert deelt mee dat bepaalde advocaten zich niet hebben ingeschreven 
voor de ambtshalve aanstellingen. Men moest zich inschrijven samen met de eerste- en 
tweedelijnsbijstand. Dit was vroeger niet de gewoonte aan Balie Veurne, waardoor een aantal 
advocaten dit hebben gemist. Er wordt gevraagd of de BJB dit kan aanpassen of als de lijst van 
de voorlopig bewindvoeringen of de collectieve schuldenregeling kan worden aangepast. 
Stafhouder Dirk Waeyaert zal dit bespreken met Mr. Filip Mourisse en Mr. Isabelle Jaques. 

 
 
 
 
Brugge, 9/11/2018    
 
 
 
Rik Devloo       Antoine Van Eeckhout 
Secretaris       Stafhouder    
 
 

 


