
 

 

VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 24 april 2017  

(Gerechtelijk jaar 2016 – 2017) 

 

 

 
Aanwezig: 

 

Stafhouder Jan DE RIECK, prostafhouder Eric HALSBAND, vicestafhouder Erwin GOFFIN, 

Mrs Johan MOMMAERTS, Karin TOBBACK, Jacques DE KETELAERE, Tina VAN 

AERSCHOT, Patrick ZONDERMAN, Liesbet VERMASSEN, An COUN, Ferahi AKEL en 

Tim OP DE BEECK 

 

 

Verontschuldigd:  Mr. Sylvie VAN GASTEL, Eva VANGOIDSENHOVEN, Klara HELSEN en 

Febian APS 

 

 

 

*** 

 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

 

1. Opnames op het tableau 

 

 

 Mr Annelies VERLINDEN 

 Philipssite 5 

 3001 Leuven 

 Tel.: 016 22 24 73 

 Fax: 016 22 24 82 

 Email: annelies.verlinden@nelissengrade.com 

 Per 19 april 2017, met behoud van anciënniteit sinds 6 maart 2017 

 

 Mr Christophe BAEKELAND 

 Groenstraat 61 

 3020 Herent 

 Tel.: 0485 48 35 45 

 Email: christophebaekeland@hotmail.com 

 Per 12 april 2017, met behoud van anciënniteit sinds 1 oktober 2009 
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2. Weglatingen van het tableau 

 

 

 Mr Joyce KENIS 

 Per 16 april 2017 

 Wegens het aanvaarden van een betrekking onverenigbaar met het beroep van advocaat 

 

 Mr Patsy BAERT 

 Per 31 maart 2017 

 Wegens het aanvaarden van een betrekking onverenigbaar met het beroep van advocaat 

 

 

 

3. Opnames op de lijst van de stagiairs 

 

 

 Mr Lies VAN WELDE 

 Stagemeester: Mr D. Dewandeleer 

 Koning Leopold I-straat 20 

 3000 Leuven 

 Tel.: 016 21 37 10 

 Fax: 016 21 37 10 

 Email: lies.vanwelde@vdglaw.be 

 Per 24 april 2017 

 

 Mr Hendrik NATENS 

 Stagemeester: Mr V. Sterckx 

 Philipssite 5 

 3001 Leuven 

 Tel.: 016 22 24 73 

 Fax: 016 22 24 82 

 Email: hendrik.natens@nelissengrade.com 

 Per 24 april 2017 

 

 Mr Evelien BREPOELS 

 Stagemeester: Mr F. Baudoncq 

 Philipssite 5 

 3001 Leuven 

 Tel.: 016 22 24 73 

 Fax: 016 22 24 82 

 Email: evelien.brepoels@nelissengrade.com 

 Per 23 maart 2017, met behoud van anciënniteit per 1 september 2016 

 

 Mr Joeri LETEN 

 Stagemeester: Mr P. Jongbloet 

 Oude Diestsesteenweg 13 

 3010 Leuven 

 Tel.: 016 88 91 06 

 Fax: - 
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 Email: joeri.leten@jongbloetadvocaten.be 

 Per 24 april 2017 

 

 Mr Nele STROOBANTS 

 Stagemeester: Mr J. Bergé 

 Naamsestraat 165 

 3000 Leuven 

 Tel.: 016 29 02 09 

 Fax: 016 29 02 19 

 Email: ns@dikaios.be 

 Per 24 april 2017 

 

 

 

 

II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 

 

 

 

1. Wijziging kantoorgegevens 

 

 

 Mr. Alexander BINON 

 Nieuw kantooradres:  

 Naamsesteenweg 74 

 3052 Blanden 

 Tel.: 016 40 04 11 

 Fax: 016 90 80 98 

 Email: alexander.binon@advocatenkantoorbinon.be  

 Website: www.advocatenkantoorbinon 

 

 Mr. Emilie CROONENBERGHS 

 Nieuw kantooradres:  

 Vaartstraat 68 - 70 

 3000 Leuven 

 Tel.: 016 30 14 40 

 Fax: 016 30 14 44 

 

 Mr Roland TIMMERMANS 

 Nieuw emailadres:  

 roland.timmermans.law@proximus.be 

 

 

 

 

III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 
 

 

1. Opening bijkantoor 
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 Mr Lukas DE SMET 

 Adres bijkantoor:  

 Statiestraat 49 

 3200 Aarschot 

 Tel.: 0491 97 46 69 

 Fax: 016 22 97 59 

 Email : lukas@advocaatdesmet.com 

  
 

 

2. Erkenning als stagemeester 

 

 

De raad erkent als stagemeester: 

 

 Mr Dirk DEWANDELEER 

 Mr Toon MUYSEWINKEL 

 

 

 

 

IV. O.V.B. 

 

 

Een aantal OVB-commissieverslagen worden ter kennis van de raad gebracht. 

 

Inzake de advocatenkaart valt te melden dat reeds een honderdtal confraters van onze balie 

startten met de activering ervan. De DPA-deposit is uitgesteld naar juni 2017, en ook dat lijkt 

geen definitieve datum. De stafhouder kreeg al meermaals vragen omtrent de aanschafprijs van 

deze kaart (85,00 €) en de precieze toepassingsmogelijkheden ervan. In deze fase moet worden 

toegegeven dat deze vragen terecht zijn. Maar te hopen valt wel dat dit instrument in de 

toekomst alleszins zijn investering waard zal worden. De klok terugdraaien is geen optie. 

 

Aangaande de amendementen die de raad (in een officieuze vergadering) op het OVB-reglement 

inzake de specialisaties formuleerde, zal de stafhouder deze verdedigen in de volgende AV waar 

het ontwerpreglement zal voorliggen. Meer nieuws volgt hierover nog. 

 

 

 

 

V. BALIE LEUVEN 

 

 

 

1. Tuchtzaken 

 

De stafhouder doet verslag betreffende zeven hangende tuchtzaken. 
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2. Financiën 

 

Mr K. Tobback meldt dat er nog twintig confraters hun baliebijdrage niet hebben betaald. Zoals 

eerder gemeld werden er verhogingen van 10% toegepast bij wanbetaling, en dit blijkt nu toch 

enigszins zijn vruchten af te werpen. Dit systeem zal dan ook in de toekomst onverkort gehand-

haafd blijven. Zij die uiteindelijk niet betalen zullen worden gedagvaard voor het vredegerecht, 

los van het feit dat ook tucht mogelijk is. Bovendien kunnen achterstallige bedragen worden 

ingehouden op de uit te keren pro-Deovergoedingen. 

 

Mr. P. Zonderman geeft een overzicht van de werkzaamheden rond de controle van de derden-

rekeningen. Zij die er nog geen hadden, hebben dit inmiddels opgelost. Van diegenen die nog 

geen aangifte van de stand van de derdenrekening hadden gedaan, heeft het merendeel zich in 

regel gesteld. Een beperkt deel van de geïnterpelleerden reageerde helemaal niet. Hun namen 

worden doorgegeven aan de stafhouder voor verder passend gevolg. 

 

 

3. Taxaties 

 

De raad bespreekt twee taxatiedossiers (TA.0076/1415 en LEU/16-17/0056/EL) met het oog op 

een later advies ten behoeve van de rechtbank. 

 

 

4. Commissie permanente vorming 

 

De op 12 mei geplande opleiding over DPA-deposit gaat niet door, en wordt allicht verschoven 

naar 13 juni 2017. De Alumnidag van vorige vrijdag 21 april werd blijkbaar goed bezocht door 

onze confraters. Op 8, 9 of 15 juni 2017 zal in het ING-kantoor op de Bondgenotenlaan onder 

andere door vrederechters C. Fourie en D. Scheers een lezing over voorlopige bewindvoering 

gehouden worden. Deze lezing zal ook openstaan voor magistraten en griffiepersoneel, en kan 

zelfs interessant zijn voor curatoren. Meer informatie volgt hierover nog. De vorming over de 

nakende hervorming van het erfrecht, die sinds lang is vooropgesteld, zal worden verschoven 

naar volgend gerechtelijk jaar. 

 

 

5. BJB / CJB 

 

Het heikele punt van de jongste maanden, de BTW-regeling en de pro-Deovergoedingen, is op 

dit ogenblik even ontmijnd, al is uitstel geen afstel. Het startpunt werd namelijk voortuit-

geschoven naar 1 september 2017. Mr T. Van Aerschot volgt de situatie verder op en zal hier 

later vanzelfsprekend op terugkomen.  

 

 

6. Commissie communicatie 

 

Mr L. Vermassen bericht over de vorderingen die werden geboekt aangaande de vernieuwing 

van de baliewebsite. Er werd een nieuwe achtergrondfoto gekozen, de teksten worden 

herschreven, en binnenkort zal alles geïntegreerd worden in de website. Het geheel zal er een 

stuk strakker uitzien. De commissie denkt er tevens aan om van deze gelegenheid gebruik te 

maken om het logo te vernieuwen, conform de tegenwoordig gangbare stijlen en formats. De 

raad wisselt hierover van gedachten en komt tot de slotsom dat een nieuw logo wenselijk is. 
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7. Commissie protocol (175 jaar balie Leuven) 

 

Mr Goffin bericht over de stand van zaken aangaande het samenstellen van het jubileumboek, 

waaraan prof. Stevens zijn medewerking verleent. Hiervoor werd een inhoudstafel uitgewerkt, 

met daarin hoofdstukken over het verre en nabije verleden van onze balie, haar activiteiten en 

haar leden vroeger en nu.  

 

Wat de openingsconferentie op 6 oktober 2017 betreft, werd eerder al beslist dat raad en Jonge 

Balie nauw zullen samenwerken met elkaar, gezien de bijzondere jubileumeditie. Namiddag- en 

avondgedeelte zullen uit elkaar worden gehaald, en zullen respectievelijk in de universiteits-

hallen en het Koloniënpaleis in Tervuren plaatsvinden. Ook voor de openingsrede wordt 

gezocht naar een verfrissend alternatief. De stafhouder meldt dat hij graag opnieuw wat meer 

externe sponsoring zou genereren met het oog op dit evenement. 

 

 

 

VI. VARIA 

 

 

1. Verkiezingen juni 2017  

 

De stafhouder en de raad bepalen de termijnen van de kiesverrichtingen voor de komende 

verkiezingen, en bepalen dat de Algemene Vergadering op 23 juni 2017 zal plaatsvinden. Per 

kerende zullen deze data, alsook de pertinente bepalingen van het kiesreglement nog worden 

gemaild aan alle leden van onze balie. 

 

 

 

 

 

Datum volgende raad: maandag 22 mei 2017 om 17u. 

 

 

Mr. Tim OP DE BEECK     Mr. Jan DE RIECK 

Secretaris       Stafhouder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


