
 

 

VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 22 mei 2017  

(Gerechtelijk jaar 2016 – 2017) 

 

 

 
Aanwezig: 

 

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

Mrs Johan MOMMAERTS, Jacques DE KETELAERE, Tina VAN AERSCHOT, Patrick 

ZONDERMAN, Klara HELSEN, Liesbet VERMASSEN, An COUN, Ferahi AKEL, Eva 

VANGOIDSENHOVEN, Febian APS en Tim OP DE BEECK 

 

 

Verontschuldigd:  Mr. Sylvie VAN GASTEL en Karin TOBBACK 

 

 

 

*** 

 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

 

1. Opnames op het tableau 

 

 

 Mr Alexis HALLEMANS 

 Philipssite 5 

 3001 Leuven 

 Tel.: 016 22 24 73 

 Fax:  016 22 24 82 

 Per 8 mei 2017, met behoud van anciënniteit sinds 8 mei 2006 

 

 Mr Pieter VAN BRABAND 

 Tiensevest 104 

 3000 Leuven 

 Tel.: 016 20 00 25 

 Fax:  016 ? 

 Per 21 april 2017, met behoud van anciënniteit sinds 8 mei 2006 

 

 Mr Liesbeth COLLIER, per 28 april 2017 

 Mr Raf GIAGNACOVO, per 28 april 2017 

 Mr. Koen FEREMANS, per 19 mei 2017 
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2. Weglatingen van het tableau 

 

 

 Mr Julie DE LANDTSHEER 

 Per 11 mei 2017 

 Wegens haar overstap naar de balie van Limburg 

 

 

 

3. Wijziging stagemeester 

 

 

 Mr. Anne MEERTENS, per 4 mei 2017 

 Nieuwe stagemeester : Mr. Mireille DECAT 

 Leuvensebaan 116 

 3040 Huldenberg 

 Tel. 473 89 50 930 

 Fax: 016 41 70 99 

  

 

 

II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 

 

 

 

1. Wijziging kantoorgegevens 

 

 

 Mr. Anouk JANSSENS  

 Nieuw kantooradres:  

 Haterbeekstraat 15 

 3200 Aarschot 

 Tel.: 0496 97 57 62 

 E-mail: aj@anoukjanssens.be 

 

 Mr. Nico MATTHIJS  

 Nieuw kantooradres:  

 Kriebekestraat 1 / A00 

 3390 Tielt-Winge 

 Overige gegevens blijven ongewijzigd 

 

 Mr. Ruben BOETS 

 Nieuw bijkantooradres:  

 Dr. J. Geensstraat 1 

 3300 Tienen 

 Overige gegevens blijven ongewijzigd 

  



   - p. 3 

 

 Mr. Martin DION en Charlotte GUELINKCX  

 Nieuw kantooradres:  

 Amerikalaan 21 

 3000 Leuven 

 Tel. 016 79 54 32 

 Fax: 016 79 54 31 

 E-mail: martin.dion@dion-guelinckx.be 

 E-mail: charlotte.guelinckx@dion-guelinckx.be 

 

 

 

 

III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

 

1. Erkenning als stagemeester 

 

 

De raad erkent Mr Gunter FRANSIS als stagemeester. 

 

 

2. Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst 

 

 

De raad keurt de statuten goed van de BVBA “ADVOCATEN BASYN-MITCHAUX & 

PARTNERS”. 

 

 

 

IV. O.V.B. 

 

 

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

 

Inzake de veralgemeende rechtsbijstand heerst momenteel grote onduidelijkheid nopens de 

intenties van minister van justitie K. Geens. De vraagt rijst welke in welke mate de OVB op dit 

debat kan wegen. De OVB tracht anderzijds zelf initiatieven richting een gemoderniseerde 

advocatuur uit te werken, zoals de buitengerechtelijke echtscheiding.  

 

De raad wisselt uitgebreid van gedachten over de op handen zijnde evolutie in de houding van 

de rechtsbijstandsverzekeraars, die alsmaar meer de wet dicteren inzake hun saisine, hoogte van 

de erelonen (tarifering) en dergelijke. Ook de functie en de werking van de GCR komt aan bod.  

 

Kandidaat-voorzitters voor de OVB voor komende legislatuur zijn tot op heden oud-stafhouders 

K. Vercraeye (Brussel) en Ph. Declercq (Leuven). 

 

 

 

V. BALIE LEUVEN 
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1. Tuchtzaken 

 

De stafhouder doet verslag betreffende zes hangende tuchtzaken. 

 

 

2. Financiën 

 

De stafhouder bericht loco Mr K. Tobback dat er nog negen confraters hun baliebijdrage niet 

hebben betaald. Zij werden aangeschreven ter recuperatie van de verschuldigde bedragen. Een 

zestiental advocaten betaalden met de verhoging van 10% erbij. 

 

De stafhouder bericht over een vergadering die hij onlangs samen met een aantal collega-

stafhouders had met ING, onder meer over het wegvallen van de intresten (en zelfs het opduiken 

van negatieve intresten) op de derdenrekeningen. Rekeninguittreksels kosten bovendien ook 

5,00 € per jaar. Er zal dan ook binnenkort een oproep gelanceerd worden om niet langer 

papieren uittreksels te vragen, en dat in onbruik geraakte rekeningen beter ‘opgekuist’ zouden 

worden. De balie betaalt daar immers nutteloze (en enigszins verborgen) kosten op. Blijkt ook 

dat sommige andere banken vaak voordeliger voorwaarden hanteren dan ING, nochtans onze 

geprivilegieerde partner. De raad vindt het de moeite waard om hier de nodige navraag rond te 

doen. 

 

Wat de controle op de derdenrekeningen betreft, meldt Mr P. Zonderman dat na het verstrijken 

van de deadline op 15 april 2017 de namen van diegenen die zich niet in regel stelden werden 

doorgegeven aan de stafhouder voor verder passend gevolg.  

 

 

3. Taxaties 

 

De raad bespreekt twee taxatiedossiers (LEU/16-17/0089/EL en LEU/16-17/0152/EL) met het 

oog op een later advies ten behoeve van de rechtbank. 

 

 

4. Commissie permanente vorming 

 

De OVB-roadshow over DPA-deposit (Diplad) vindt op 16 juni 2017 plaats (in twee sessies, 

waarvan eentje reeds volgeboekt is). Inmiddels is 15 juni 2017 de definitieve datum voor een 

lezing door vrederechters C. Fourie, G. Gutschoven en D. Scheers over voorlopige bewind-

voering en vooral over een aantal financiële aspecten daarvan. Reeds een aantal magistraten en 

griffiepersoneel schreven zich in.  

 

 

5. BJB / CJB 

 

Mr T. Van Aerschot laat weten dat de pro-Deovergoedingen eind mei zullen worden uitbetaald, 

en dat dit zal gebeuren aan een tarief van 24,17 €per punt, wat nog zal verhoogd worden naar 

26,01 € per punt. Dit betekent een status quo van de waarde van het punt, wat positief is. 
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Vanaf 24 mei 2017 zal een (voor de derde maal) herwerkt compendium worden meegedeeld, 

met daarin vooral veel oog voor de nieuwigheden inzake de P&F-zaken. 

 

 

6. Commissie communicatie 

 

Mr L. Vermassen meldt dat omtrent de vernieuwing van het logo van onze balie er een 

definitieve keuze is gevallen. Voorts is gebleken dat de koppeling van onze website aan 

DIPLAD niet vlekkeloos verliep, maar aan dit probleem wordt gewerkt. Ook het overzetten van 

een aantal gegevens van onze vroegere website naar de nieuwe loopt vertraging op, maar zal 

spoedig gefinaliseerd worden. 

 

 

7. Commissie stage 

 

Tot eenieders tevredenheid blijken alle Leuvense eerstejaarsstagiairs geslaagd te zijn in hun 

Buba-examens. 

 

Aangaande de reorganisatie van de Buba-opleiding (en met name de vraag of deze naar de 

universiteiten kan overgeheveld worden) wordt valt te melden dat er tegen 15 mei 2017 een 

globaal standpunt van de decanen verwacht werd, doch dit bleef uit. Dan rest er ofwel een 

scenario van opleiding vóór eedaflegging (wat een wetswijziging zal vergen), ofwel eentje 

waarin er een ander soort opleiding zal ingericht worden, te volgen na eedaflegging (zoals nu).  

 

 

8. Commissie verzekeringen en sociale voorzieningen 

 

Recent was er een vergadering met Amlin met betrekking tot de aansprakelijkheidsdossiers van 

de Leuvense confraters. Daaruit bleek dat er aan onze balie relatief weinig aansprakelijkheids-

dossiers geopend werden, en dit waren dan vooral nog dossiers met een beperkte schade. 

 

De polis-Amlin blijft dezelfde: er komt geen premieverhoging. De dekking wordt verhoogd van 

1.250.000,00 € naar 2.500.000,00 €. 

 

Aangaande het solidariteitsfonds valt te melden dat de uitkeringen aan leden of nabestaanden 

van leden van onze balie afgelopen jaar 51.600,00 € bedroegen. De premie zal voor het 

volgende jaar identiek blijven.  

 

Wat tenslotte Precura betreft, zal er vanaf 2018 allicht een lichte verhoging van de premie 

doorgevoerd worden. 

 

 

9. Commissie verzekeringen en sociale voorzieningen 

 

De griffies van het eerste en tweede Leuvense kantons zullen samengevoegd worden vanaf 1 

juni 2017, twee weken later komt daar ook nog eens het derde kanton bij. Let op: het betreft 

vanzelfsprekend geen fusie van de vredegerechten zelf; deze blijven per kanton bestaan. 
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Aangaande werking van de raadkamer ontving de stafhouder een nota van één van onze 

confraters ter verbetering van de regeling van de zittingen. De stafhouder zal deze nakijken en 

vervolgens communiceren naar de rechtbank toe. 

 

Tot slot komt de stafhouder terug op de herziening van de protocollen (burgerlijk, strafrechtelijk 

en arbeidsrechtelijk). Diegenen die zich kandidaat hadden gesteld om feedback te geven over de 

bestaande protocollen, zullen hun bevindingen en aanbevelingen spoedig overmaken aan de 

stafhouder. 

 

 

 

 

VI. VARIA 

 

 

1. Activiteiten Jonge Balie juni 2017  

 

Op 2 juni 2017 organiseert de Jonge Balie haar laatste afterworkdrink, en op 11 juni 2017 volgt 

haar jaarlijkse eindejaarsbarbecue. 

 

 

 

 

 

Datum volgende raad: maandag 26 juni 2017 om 17u. 

 

 

Mr. Tim OP DE BEECK     Mr. Jan DE RIECK 

Secretaris       Stafhouder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


