
 

 

VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 25 september 2017 

(Gerechtelijk jaar 2017 – 2018) 

 

 

 
Aanwezig: 

 

Stafhouder Jan DE RIECK, vicestafhouder Erwin GOFFIN, Mrs Johan MOMMAERTS, Tina 

VAN AERSCHOT, Patrick ZONDERMAN, Klara HELSEN, Liesbet VERMASSEN, An 

COUN, Ferahi AKEL, Eva VANGOIDSENHOVEN, Febian APS, Gunter FRANSIS, Katlijn 

POLLARIS en Tim OP DE BEECK 

 

 

Verontschuldigd:   

 

Prostafhouder Eric HALSBAND, Mr. Jacques DE KETELAERE en Ferahi AKEL 

 

 

 

*** 

 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

 

1. Opnames op het tableau 

 

 

 Mr Kim VANSNICK 

 Ambachtenlaan 6 

 3001 Heverlee 

 Tel.: 016 40 07 17 

 Fax:  016 40 08 17 

 Per 16 augustus 2017, met behoud van anciënniteit sinds 9 november 2009 

 

 Mr Lynn VERHOEVEN 

 Tervuursesteenweg 133/2 

 3000 Leuven 

 Tel.: 016 90 10 11 

 Fax:  016 90 10 12 

 E-mail: lynn.verhoevenl@gmail.com 

 Per 7 september 2017, met behoud van anciënniteit sinds 10 oktober 2016 
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 Mr Stefanie DENORME 

 Begijnenstraat 4 

 3290 Diest 

 Tel.: 016 43 32 07 

 Fax:  016 43 32 09 

 E-mail: stefanie@bvsadvocaten.eu 

 Per 1 september 2017, met behoud van anciënniteit sinds 1 oktober 2015 

  

 Mr Anne VAN LANGENDONCK 

 Bremstraat 12 

 3001 Heverlee 

 Tel.: -- 

 Fax:  -- 

 Per 25 september 2017, met behoud van anciënniteit sinds 21 februari 1994 

  

 Mr Dorien HUYBRECHTS per 25 september 2017 

 Mr Jutte NIJS per 22 september 2017 

 Mr Nils DILLEMANS per 1 september 2017 

 

 

 

2. Weglatingen van het tableau 

 

 

 Mr Yves ANDRIESSEN 

 Per 25 september 2017 

 Wegens de stopzetting van het beroep van advocaat 

 

 Mr Annemie BRUSSELAERS 

 Per 25 september 2017 

 Wegens de stopzetting van het beroep van advocaat 

 

 Mr Dirk KAMERS 

 Per 5 september 2017 

 Wegens de stopzetting van het beroep van advocaat 

 

 Mr Steven MARIS 

 Per 1 juli 2017 

 Wegens de stopzetting van zijn secundaire inschrijving aan onze balie 

 

 Mr Sofie SOUVEREYNS 

 Per 1 september 2017 

 Wegens haar overstap naar balie Limburg 

 

 

In verband met de weglatingen van het tableau laat de stafhouder weten dat deze voortaan maar 

zal worden toegestaan indien bewijs wordt voorgelegd van afsluiting van de derdenrekening 

van de vertrekker. Al te vaak wordt dit nagelaten, waarbij dan wel wordt vergeten dat de balie 

nog beheerskosten op zulk een lopende derdenrekening betaalt aan ING. Onze balie probeert 
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trouwens te achterhalen hoeveel zulks precies op jaarbasis bedraagt. Alleszins zijn dit kosten die 

vermeden kunnen worden. 

 

 

 

3. Weglatingen van de lijst van stagiairs 

 

 

 Mr Nele STROOBANTS 

 Per 11 augustus 2017 

 Wegens de stopzetting van het beroep van advocaat 

 

 

 

4. Wijziging stagemeester 

 

 

 Mr. Barbara DE GREVE, per 1 september 2017 

 Nieuwe stagemeester : Mr. S. Verbeke 

 O.L.V. Broedersstraat 3 

 3300 Tienen 

 Tel. 016 80 80 00 

 Fax: 016 80 80 08 

 E-mail: barbara.degreve@mombaers-verbeke-law.be 

 

 Mr. Sam RENIERS, per 1 september 2017 

 Nieuwe stagemeester : Mr. J. De Rieck 

 Vaartstraat 68 - 70 

 3000 Leuven 

 Tel. 016 30 14 40 

 Fax: 016 30 14 44 

 E-mail: sam.reniers@advocaten-leuven.be 

 

 Mr. Julie VERMEULEN, per 28 augustus 2017 

 Nieuwe stagemeester : Mr. A. Vijverman 

 Mechelsestraat 107 - 109 

 3000 Leuven 

 Tel. 016 23 98 29 

 Fax: 016 29 28 05 

 

 Mr. Ine SMISDOM, per 1 juli 2017 

 Nieuwe stagemeester : Mr. E. Bellis 

 St.-Maartenstraat 61 / 2 

 3000 Leuven 

 Tel. 016 88 02 18 

 E-mail: ine.smisdom@b-vadvocaten.be 

 

 

 

II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 
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1. Wijziging kantoorgegevens 

 

 

 Mr. Wendy DECHERF  

 Nieuw kantooradres:  

 Trolieberg 54 

 3010 Leuven 

 GSM: 0496 51 34 06 

 E-mail: wendy.decherf@skynet.be 

 

 Mr. Sam VERBEKE  

 Nieuw kantooradres:  

 Tervuursesteenweg 133 

 3001 Heverlee 

 E-mail: sam.verbeke@evplus.be 

 Overige gegevens blijven ongewijzigd 

  

 Mrs Katrien TIMMERMANS en Karine TOBBACK 

 Nieuw emailadres:  

 katrien@tobback-timmermans.be 

 karine@tobback-timmermans.be 

 

 Mr Barbara WYDOOGHE 

 Nieuw emailadres:  

 Barbara.wydooghe@b-vadvocaten.be 

 

 Mr Bruno VAN LINDT 

 Schrapping faxnummer:  

 

 Mr Alex TRAPPENIERS 

 Schrapping vast telefoon- en faxnummer:  

 Nieuw GSM-nummer:  

 0475 41 64 83 

 

 

 

 

III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

 

1. Opening bijkantoor 

 

 

 Mr Stefanie DENORME 

 Adres bijkantoor:  

 Stationsstraat 60 A 
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 3051 Sint-Joris-Weert 

 Gegevens van het hoofdkantoor blijven gelden 

 

 Mr Alexander MEUWISSEN 

 Adres bijkantoor:  

 Mechelsevest 38 /102 

 3000 Leuven 

 Gegevens van het hoofdkantoor blijven gelden 

 

 

 

2. Omzetting hoofdkantoor in bijkantoor 

 

 

 Mr Ben STALMANS, per 8 september 2017 op het adres Begijnenstraat 4 te 3290 Diest. 

 

 

 

3. Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst 

 

 

De raad keurt de statuten goed van: 

 

 Mr M. Dion, voor wijziging van de statuten van zijn BVBA, die thans “BVBA DION-

GUELINCKX ADVOCATEN” zal heten 

 

 Mr Catherine DENS, voor oprichting van de BVBA “Advocaat Catherine Dens” 

 

 Advocatenassociatie LOVIUS, voor goedkeuring van hun gewijzigde en gecoördineerde 

statuten 

 

 

 

4. Onderbreking van de stage 

 

 

 Mr. Anne-Laure MAES 

 Per 1 september 2017  

 Voor de duur van 1 jaar 

 

 Mr. Julie STRAUVEN 

 Per 15 augustus 2017  

 Voor de duur van 1 jaar 

 

 

 

 

IV. O.V.B. 
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Een aantal OVB-commissieverslagen worden ter kennis van de raad gebracht. 

 

 

Commissie stafhouders 

 

Zoals eerder gemeld broedt minister van justitie K. Geens op een masterplan omtrent de 

modernisering van het beroep van advocaat. Daartoe werden twee experten aangesteld, die 

momenteel veldwerk verrichten. De commissie stafhouders wil namens de balies zelf het heft in 

handen nemen en eigen thema’s bespreken, om van daaruit zelf voorstellen te doen. Er is 

inmiddels een werknota opgesteld, die op de komende algemene vergadering van de OVB op 27 

september 2017 zal worden besproken. De raad wisselt kort van gedachten hierover, en vestigt 

onder meer de aandacht op de noodzaak om in tuchtzaken een buffer te voorzien tussen de 

burger en diens opstartmogelijkheden van een tuchtprocedure. 

 

Hert debat omtrent de plannen met betrekking tot de verplichte rechtsbijstandsverzekering (cfr. 

vorig verslag) is volop aan de gang. Het is duidelijk dat deze topic goed opgevolgd wordt op 

OVB-niveau.  

 

 

 

V. BALIE LEUVEN 

 

 

1. Taxaties 

 

De raad bespreekt drie taxatiedossiers (LEU/16-17/0245/EL, LEU/16-17/0175/EL en LEU/16-

17/0176/EL) met het oog op een later advies ten behoeve van de rechtbank. Mrs P. Zonderman 

en verlaat de raad tijdens de bespreking van de eerste twee dossiers, mrs F. Aps en E. Goffin  

resp. tijdens de tweede en de derde zaak, omdat hun respectievelijke kantoren daarin betrokken 

partijen zijn. 

 

 

2. Financiën 

 

Mr K. Tobback geeft een tussentijds verslag tot en met augustus van de balans van 2017. Er is 

momenteel een batig saldo van 213.500,00 €. Legt men deze cijfers naast die van de begroting, 

dan komen deze grotendeels overeen, zij het dat de vernieuwing van de website wel een 

behoorlijke investering vergde. Wel moeten de BJB-medewerkers nog betaald worden, alsook 

het personeel voor de komende vier maanden. Daarnaast is er nog de verzekeringspremie, te 

betalen aan Van Breda, voor de periode oktober - december 2017, ten belope van 52.399,00 €. 

Er zijn alleszins geen belangrijke afwijkingen ten opzichte van de begroting te noteren. 

 

Er werd tevens een nota van de werkingskosten van het BJB ingediend bij de OVB. Er werd 

178.000,00 € ingediend, maar minder uitgekeerd. In principe gaat elke balie daarbij op dezelfde 

manier tewerk, al zijn er natuurlijk wel lokale verschillen. 

 

Er zijn vijf confraters die werden gedagvaard wegens het niet-betalen van hun bijdrage. Enkele 

anderen zijn afbetalingen aan het verrichten. 
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3. BJB / CJB 

 

Mr T. Van Aerschot bericht dat er momenteel vier procedures voor de rechtbank hangend zijn 

na beroep van de rechtszoekende. Eentje ervan is inmiddels doorgehaald, twee andere (die 

samenhangen) stevenen ook op een doorhaling af, een vierde zaak lijkt onontvankelijk. 

 

Voorts wordt er bericht over de stand van zaken aangaande de controle van alle confraters die 

tweedelijnsbijstand verrichten, in het licht van art. 31 van ons baliereglement. 

 

Wat het CJB betreft, meldt Mr. E. Vangoidsenhoven dat het project rond adviesverstrekking 

voor slachtoffers van seksuele misdrijven nader bekeken wordt. Dit is er vooral op gericht om 

tijdig bijstand te geven aan zulke slachtoffers. Voorts is er vanuit CAW Leuven een vraag naar 

advocaten voor procedures van gezinshereniging van erkende vluchtelingen. Stad Leuven zal 

daarin betrokken worden. 

 

 

4. Commissie communicatie 

 

Mr L. Vermassen deelt mee dat de nieuwe website op 6 oktober 2017 (niet toevallig de dag van 

de openingsconferentie) online zal gaan. Eenieder zal daarbij zijn paswoord moeten veranderen. 

Enkele dagen tevoren zal een try-out gebeuren om na te gaan of het systeem overeind blijft 

indien veel mensen tegelijkertijd inloggen om hun paswoord opnieuw in te stellen. Ook de 

“advocatenzone” is nu klaar, wat betekent dat het geheel nu helemaal op punt staat. 

 

 

5. Commissie verzekeringen en sociale voorzieningen 

 

De heren Peter VANDERSPEETEN en Francis WEYTENS van PRECURA komen toelichting 

geven over het vernieuwd voorstel betreffende hun polis. De huidige polis loopt eind december 

2017 af en moet dus vernieuwd worden. Een eerste voorstel werd op de Algemene Vergadering 

voorgelegd, nu ligt er een aangepaste versie voor. Er zijn een aantal significante wijzigingen ten 

opzichte van de huidige polis.  

 

Het nettotarief (i.e. tarief min de sponsoring) van de basis gaat met 3,12% omhoog tegenover 

vorig jaar, dit omdat er een stijging is in de zware ziektedossiers. Dit zal neerkomen op een 

premieverhoging van 516,00 € naar 524,00 €. De uitbreidingen op de basis (die vrijwillig 

gebeuren) ondergaan tevens een verhoging van 30%. De tarieven bleken immers te gunstig te 

zijn. Verder wordt er een tussenkomst voorzien voor bevallingen ten belope van € 1.000 (waar 

er voorheen enkel een tussenkomst voor max 3 dagen hospitalisatie). Voor wat betreft de 

basisdekking worden er geen uitsluitingen wegens voorafbestaande toestand meer opgenomen. 

Het is aan de verzekeraar om aan te tonen dat er sprake was van een voorafbestande toestand. 

 

Een aantal aspecten van de nieuwe voorwaarden worden toegelicht en gaan vergezeld van een 

gedetailleerd infobundel. De raad stelt honderduit vragen en zal de antwoorden daarop mee-

nemen in een toekomstig debat rond de vernieuwing van de polis. 

 

Er zal door de raad en door Peccura verder geinformeerd worden over de nieuwe 

polisvoorwaaarden. 
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6. Tuchtzaken 

 

De stafhouder doet verslag betreffende zestal hangende tuchtzaken. 

 

 

7. Commissie balie - magistratuur 

 

De stafhouder laat weten dat de balie zal stoppen met de abonnementen van de boeken in de 

bibliotheek, nu deze ook langs de kant van de magistratuur er geen verdere inspanningen 

worden geleverd om de tijdschriften up to date te houden. Bibliothecaris Pierre stopt er sowieso 

mee. Eerder werd al aangegeven dat de bib niet bijzonder druk meer bezocht wordt en zijn 

kosten niet meer waard is. De vraag rijst wat we doen met de boeken indien de bibliotheek 

opgedoekt wordt. 

 

Een andere vraag betreft deze over de ruimte zelf. Kunnen we ze als balie een andere finaliteit 

geven? Kan ze een alternatief bieden voor het gebrek aan werk- en vergaderruimte in de hal van 

het paleis zelf? De kwestie zal geagendeerd worden op het volgende overleg. 

 

 

8. Commissie protocol (175 jaar balie Leuven) 

 

De voorbereiding van de openingsconferentie loopt op wieltjes. Er is heel wat respons en de 

inschrijvingen lopen vlot.  

 

 

 

VI. VARIA 

 

 

Nihil 

 

 

 

 

 

Datum volgende raad: maandag 2 oktober 2017 om 12u. 

 

 

Mr. Tim OP DE BEECK     Mr. Jan DE RIECK 

Secretaris       Stafhouder 

 

 

 


