
VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 23 oktober 2017 

(Gerechtelijk jaar 2017 – 2018) 

 

 

 
Aanwezig: 

 

Stafhouder Jan DE RIECK, vicestafhouder Erwin GOFFIN, Prostafhouder Eric HALSBAND, Mrs. 

Jacques DE KETELAERE, Tina VAN AERSCHOT, Patrick ZONDERMAN, Klara HELSEN, Liesbet 

VERMASSEN, Karine TOBBACK, An COUN, Eva VANGOIDSENHOVEN, Febian APS, Gunter 

FRANSIS, Katlijn POLLARIS en Tim OP DE BEECK 

 

 

Verontschuldigd:   

 

Mrs Johan MOMMAERTS en Ferahi AKEL 

 

 

 

*** 

 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

 

1. Opnames op het tableau 

 

 

 Mr Sam VOET 

 Groenstraat 56 

 3190 Boortmeerbeek 

 Tel.: 0495 82 00 95 

 E-mail: sam_voet@hotmail.com 

 Per 23 oktober 2017, met behoud van anciënniteit sinds 9 maart 2015 

 

 Mr Stefanie BUVE, per 20 oktober 2017 

 Mr Jana ALLARD, per 1 oktober 2017 

 Mr Lore BOMBEEK, per 1 oktober 2017 

 Mr Amélie GODFROID, per 20 oktober 2017 

 Mr Kwinten BINNARD, per 1 oktober 2017 

 

 

 

2. Weglatingen van het tableau 

 

 

 Mr Anouk JANSSENS 



 Per 15 oktober 2017 

 Wegens de stopzetting van het beroep van advocaat 

 

 Mr Jill MARX 

 Per 2 oktober 2017 

 Wegens haar overstap naar balie Limburg 

 

 

 

3. Opnames op de lijst van stagiairs 

 

 

 Mr Julie STRAUVEN 

 Stagemeester: Mr R. Bollen 

 St.-Maartenstraat 8 

 3000 Leuven 

 Tel.: 016 23 11 13 

 Fax:  016 23 11 15 

 Per 23 oktober 2017 

 

 Mr Lies MARQUET 

 Stagemeester: Mr F. Baudoncq 

 Philipssite 5 

 3001 Leuven 

 Tel.: 016 22 24 73 

 Fax:  016 22 24 82 

 Per 23 oktober 2017 

 

 Mr Soetkin GOOSSENS 

 Stagemeester: Mr F. Baudoncq 

 Philipssite 5 

 3001 Leuven 

 Tel.: 016 22 24 73 

 Fax:  016 22 24 82 

 Per 23 oktober 2017 

 

 Mr Valerie CHRISTENS 

 Stagemeester: Mr A. Dierickx 

 Mechelsestraat 107 - 109 

 3000 Leuven 

 Tel.: 016 23 98 29 

 Fax:  016 29 28 05 

 Per 23 oktober 2017 

 

 Mr Janne THUYS 

 Stagemeester: Mr A. De Schryver 

 Naamsestraat 165 

 3000 Leuven 

 Tel.: 016 29 02 09 

 Fax:  016 29 02 19 

 Per 23 oktober 2017 

 

 Mr Mathias SWEVERS 

 Stagemeester: Mr S. Verbeke 



 Tervuursesteenweg 133 / 2 

 3001 Leuven 

 Tel.: 016 90 10 11 

 Fax:  016 90 10 12 

 Per 23 oktober 2017 

 

 Mr Lien SCHEERLINCK 

 Stagemeester: Mr Ph. Declercq 

 Gemeenteplein 25 

 3320 Hoegaarden 

 Tel.: 016 88 55 25 

 Fax:  016 88 55 35 

 Per 23 oktober 2017 

 

 Mr Ornella SABATINO 

 Stagemeester: Mr E. Bellis 

 St.-Maartenstraat 61 / 0002 

 3000 Leuven 

 Tel.: 016 88 02 18 

 Per 23 oktober 2017 

 

 

 

 

II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 

 

 

 

1. Wijziging kantoorgegevens 

 

 

     Mr. Philippe VERBIEST  

 Nieuw kantooradres:  

 O.L.V.-broedersstraat 3 

 3300 Tienen 

 Tel. 016 80 80 00 

 Fax: 016 80 80 08 

 E-mail: philippe.verbiest@mombaers-verbeke-law.be 

 

 Mr. Ayla LOUWET  

 Nieuw kantooradres:  

 Kouterstraat 31 

 3020 Herent 

 E-mail: louwet@lenaerts-louwet.be 

 Overige gegevens blijven ongewijzigd 

  

 Mr Evelien RUTTEN 

 Nieuw kantooradres:  

 Begijnenstraat 4 

 3290 Diest 

 Tel. 016 43 32 07 

 Fax: 016 43 32 09 

 E-mail: evelien@bvs-advocaten.eu 

 



 Mr Jutte NIJS 

 Nieuw kantooradres:  

 Naamsestraat 165 

 3000 Leuven 

 Tel.: 016 29 02 09 

 Fax:  016 29 02 19 

 Per 1 oktober 2017 

 E-mail: jn@dikaios.be 

 

 Mr Karlien TOSSYN 

 Nieuw kantooradres:  

 Koning Leopold I-straat 32 

 3000 Leuven 

 Tel.: 016 22 86 64 

 Fax:  016 29 94 04 

 Per 1 oktober 2017 

 E-mail: karlientossyn@hotmail.be 

 

 

 

 

III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

 

1. Schrapping bijkantoor 

 

 

 Mr Isabelle WILLEMS, per 25 september 2017 op het adres Gemeentestraat 19 / 2 te 3210 

Linden. 

 

 

 

2. Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst 

 

 

De raad verleent goedkeuring aan de statuten van: 

 

 Mrs. M. Schrevens en N. Michiels, voor oprichting van de BVBA “SCHREVENS & 

MICHIELS” 

 

 Mr Sam VOET, voor oprichting van de EBVBA “Svoet” 

 

 

 

 

IV. O.V.B. 

 

 

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

 

 

Commissie stafhouders 

 



De stafhouders werden uitgenodigd op een lezing van minister K. Geens betreffende de modernisering 

van de juridische beroepen, gepland op 25 oktober 2017. De twee experten die door de OVB werd 

aangeduid in deze materie, zijn momenteel op ronde langs de Waalse balies, en binnenkort ontmoeten 

zij de Vlaamse stafhouders. 

 

 

 

V. BALIE LEUVEN 

 

 

1. Taxaties 

 

De raad bespreekt twee taxatiedossiers (LEU/16-17/0258/EL en LEU/16-17/0155/EL) met het oog op 

een later advies ten behoeve van de rechtbank. Mr J. De Ketelaere verlaat de raad tijdens de 

bespreking van het eerste dossier, vermits hij raadsman van de betrokken rechtszoekende is geweest). 

 

Voorts meldt Mr. A. Coun, lid van de taxatiecommissie, dat er enkele ideeën tot aanpassing van het 

reglement zijn beginnen rijpen. Ten eerste zou het aantal taxateurs ter zitting van drie naar twee 

kunnen herleid worden, ten tweede kan er gesleuteld worden aan de termijnen die thans bestaan voor 

neerlegging van nota’s van leidinggevende feiten en stukken, en ten derde zou de mogelijkheid 

gecreëerd worden om dossiers waarin door de partijen geen medewerking wordt verleend met een 

korte nota in die zin af te sluiten en het dossier zo weer aan de rechtbank over te maken. 

 

De raad wisselt hierover uitgebreid van gedachten en ziet geen principiële bezwaren tegen deze 

voorstellen. Tegen de volgende raad zal een ontwerptekst voorbereid worden. 

 

 

2. Financiën 

 

Mr K. Tobback meldt dat de lening aan het CJB werd terugbetaald. Het gaat over +/- 10.000,00 €, als 

gevolg van de overheveling van de CJB’s van het federale naar het gewestelijke niveau, wat 

aanleiding gaf tot een “gap”. Dat werd door de balies gedicht via een lening).  

 

De raad beslist voorts dat er maximaal 200.000,00 € kan belegd worden in de portefeuille ING, in een 

discretionair-defensief profiel. 

 

 

3. BJB / CJB 

 

Mr T. Van Aerschot bericht dat er een nieuwe BJB-module op komst is. De bedoeling is om opnieuw 

vanaf nul ter beginnen, met het oog op meer automatisatie en eenvormigheid. Ideaal zou zijn dat men 

kan werken via de identiteitskaart van de rechtszoekende, waardoor in één klap heel wat nuttige 

informatie bekomen wordt, in plaats van dat deze zelf zijn stukken moet bijbrengen. Een timing staat 

nog niet meteen op punt, het is eerst zaak om de doelstellingen van het nieuwe systeem klaar en 

duidelijk te bepalen. 

 

Wat het CJB betreft, meldt Mr. E. Vangoidsenhoven dat de studiedag rechtshulp pas in 2018 zal 

doorgaan (in tegenstelling tot in 2017, zoals eerder vermeld). 

 

 

4. Commissie communicatie 

 

Mr L. Vermassen deelt mee dat er momenteel nog aan de nieuwe balienieuwsversie gewerkt wordt. 

Kennelijk zijn een aantal e-mailadressen van een aantal confraters nog niet up to date, wat te maken 

heeft met het onderscheid tussen publieke en private emailadressen van sommigen. Er zijn een 



tachtigtal pijnpunten. Diplad weigert namelijk een aantal privé-adressen door te geven. Dat probleem 

moet absoluut ondervangen worden. 

 

Voorts werden er al heel wat positieve geluiden opgevangen over de nieuwe website. 

 

Intussen is ook de OVB bezig zijn privaat luik te herwerken.  

 

 

5. Commissie verzekeringen en sociale voorzieningen 

 

De stafhouder vraagt aandacht voor de posterioriteitsdekking, in de nasleep van de overgang van 

Ethias naar Amlin vijf jaar geleden. Vermits de verjaringstermijn voor aangifte van een schadegeval 

precies 5 jaar bedraagt, dienen aangiftes van schade van vóór de overgang nu dus nog in extremis te 

gebeuren, desgevallend ook door ex-confraters. 

 

Betreffende de vernieuwde polis van PRECURA, heeft deze verzekeraar geopperd om dit te laten 

onderhandelen met de OVB en niet met de balies afzonderlijk. De huidige polis loopt eind december 

2017 af en moet dus vernieuwd worden. Het louter hebben van slechts één gesprekspartner in hoofde 

van de OVB zal echter geen betere polisvoorwaarden tot gevolg hebben. De vraag rijst dan ook welke 

de meerwaarde is van het uit handen geven van de eigen onderhandelingspositie. Hoe dan ook wordt 

aan iedere raad in Vlaanderen de vraag voorgelegd hoe ze dit zien. De raad steunt de stafhouder 

unaniem in zijn visie dat Leuven in de toekomst nog steeds zelf haar polis wil onderhandelen. 

 

Voorts bespreekt de raad de diverse premieformules, gekoppeld aan de respectievelijke dagvergoe-

dingen en carensperiodes. De raad opteert uiteindelijk voor de formule van een premie van 513,00 € 

die staat tegenover een dagvergoeding van 100,00 €, met een carensperiode van 14 dagen zonder 

hospitalisatie.  

 

 

6. Tuchtzaken 

 

De stafhouder doet verslag betreffende de momenteel hangende tuchtzaken. 

 

Hij laat in de marge hiervan weten dat het aantal tuchtzaken momenteel alarmerend stijgt, wat soms 

echter ook te maken heeft met klachten die door rechtzoekenden zelf rechtstreeks worden aanhangig 

gemaakt, al dan niet erg gratuite. 

 

 

7. Commissie Permanente Vorming 

 

Mr. J. De Ketelaere meldt dat er op donderdag 23 november 2017 een vorming over de alternatieve 

straffen en minder gekende sancties in het verkeersrecht + updates in deze materie zal doorgaan. Deze 

vorming, verzorgd door politierechter Stinckens,  is uitermate nuttig voor iedereen, inclusief stagiairs. 

 

Daarnaast kwam er vanuit de OVB een mail dat de lezing van vorige vrijdag, verzorgd door journalist 

Rudi Vranckx, niet in aanmerking komt voor erkenning, nu de inhoud hiervan weinig relevant zou zijn 

voor de advocatuur. Mr. J. De Ketelaere, en met hem de raad, kan zich hier onmogelijk akkoord mee 

verklaren, en zal de OVB in die zin aanschrijven. 

 

 

8. Commissie balie - magistratuur 

 

De stafhouder bericht over de topics die tijdens het jongste overleg de revue passeerden. Wat de – de 

facto niet meer actieve – bibliotheek betreft, werd duidelijk dat de rechtbank deze ruimte op termijn 

wenst te benutten. Tevens werd het zittingsmanagement van de politierechtbank besproken. Heel wat 



rechtszoekenden zijn er om 09u. maar moeten dan lang wachten. Er zou nu voorzien worden om 

tussen 09u. en 10u.30 advocaten te laten voorgaan, en vanaf dat tijdstip de zaken alternerend te nemen. 

Vanaf 1 november 2017 gaat een testperiode van start. Zaken met tolken blijven wel absolute prioriteit 

genieten. Ook voor de raadkamer wordt aan een nieuwe regeling gewerkt. Diverse leden van de raad 

openen meer algemeen een discussie omtrent de pijnpunten van het zittingsverloop voor diverse 

rechtbanken. De stafhouder vraagt dat zij hun argumenten hierover op papier zouden zetten tegen de 

volgende raad. Tot slot werd er op het overleg gesproken over het probleem dat sommige burgerlijke 

rechtbanken geen datum van vonnis meedelen. Het is aanbevolen dat confraters die hiermee te maken 

krijgen hiervan melding maken. 

 

De voorstelling van de stagiairs aan de magistratuur staat gepland op 8 november 2017, de nieuwjaars-

receptie gaat door op 19 januari 2018. De raad wenst overigens de kosten van vorige receptie onder de 

loupe te nemen, met de bedoeling na te gaan of de receptie efficiënter en goedkoper georganiseerd kan 

worden. 

 

 

9. Commissie protocol (175 jaar balie Leuven) 

 

De Jonge Balie denkt aan een onuitgegeven slotactiviteit, samen met de raad, als alternatief op de 

gebruikelijke barbecue (waarvan het succes overigens tanend is de laatste jaren). Ideeën zijn welkom.  

 

 

 

 

VI. VARIA 

 

 

Nihil 

 

 

 

 

Datum volgende raad: maandag 23 november 2017 om 17u. 

 

 

Mr. Tim OP DE BEECK Mr. Jan DE RIECK    Mr. Jan DE RIECK 

Secretaris Stafhouder      Stafhouder 


