
 
 

 

 

VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 26 februari 2018 

(Gerechtelijk jaar 2017 – 2018) 

 

 

 
Aanwezig: 

 

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

Johan MOMMAERTS, Tina VAN AERSCHOT, Jacques DE KETELAERE, Klara HELSEN, Patrick 

ZONDERMAN, Liesbet VERMASSEN, Karine TOBBACK, An COUN, Febian APS, Katlijn 

POLLARIS en Tim OP DE BEECK 

 

 

Verontschuldigd:   

 

Mr Ferahi AKEL, Eva VANGOIDSENHOVEN en Gunter FRANSIS. 

 

 

 

*** 

 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

 

1. Opnames op het tableau 

 

 

 Mr Sander BRIKé, per 23 februari 2018 

 Mr Sven VANDERHAEGEN, per 23 februari 2018 

 Mr Fien MERTENS, per 28 februari 2018 

 

 

 

2. Weglatingen van het tableau 

 

 

 Mr Fien MERTENS 

 Per 28 februari 2018 

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

 

 Mr Raf GIAGNACOVO 

 Per 8 januari 2018 



 
 

 Wegens zijn overstap naar de balie van Limburg 

 

 Mr Renaud VERCAEMST 

 Per 1 februari 2018 

 Wegens zijn overstap naar de balie van Brussel-NL 

 

 Mr Elke BLYWEERT 

 Per 15 februari 2018 

 Op haar eigen eenvoudig verzoek 

 

 

 

3. Opnames op de lijst van stagiairs 

 

 

 Mr Nathalie ALBERT 

 Stagemeester: Mr L. Collin 

 Gijmelsesteenweg 81 

 3200 Aarschot 

 Tel.: 016 56 88 54 

 Fax: 016 56 95 84 

 Email: nathalie.albert@advocon.be 

 Per 26 februari 2018, met behoud van anciënniteit sinds 16 oktober 2017 

 

 Mr Simon KNUTS 

 Stagemeester: Mr A. De Schreye 

 Neerijsesteenweg 16 

 3061 Leefdaal 

 Tel.: 02 445 05 44 

 Fax: 02 445 05 66 

 Per 26 februari 2018 

 

 

 

4. Weglatingen van de lijst van de stagiairs 

 

 

 Mr Frederick GELDHOF 

 Per 12 februari 2018 

 Wegens zijn overstap naar de balie van Brussel-NL 

 

 

 

 

II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 

 

 

 

1. Wijziging kantoorgegevens 

 

 

 Mr. Mark FEYAERTS  

 Schrapping faxnummer: 016 60 81 47 



 
 

 

 

 

 

III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

 

1. Erkenning als stagemeester 

 

 

De raad erkent als stagemeester: 

 

 Mr Filip BASYN 

 Mr Tom MITCHAUX 

 

 

 

2. Opening bijkantoor 

 

 

 Mr. Ilse JASPAERT  

 Adres bijkantoor:  

 Marktplein 3/5 

 3400 Landen 

 Gegevens van het hoofdkantoor blijven gelden 

 

 

 

3. Omzetting hoofdkantoor in bijkantoor 

 

 

 Mr Marleen DENEF, per 1 januari 2018 op het adres A. Nobelstraat 38 te 3000 Leuven. 

(Hoofdkantoor verhuist naar balie Brussel-NL). 

 

 

 

4. Onderbreking van de stage 

 

 

 Mr. Thomas VOS 

 Per 1 maart 2018  

 Voor de duur van 1 jaar 

 

 Mr. Laura VANHOUDT 

 Per 25 febrauri 2018  

 Voor de duur van 1 jaar 

 

 

 

IV. O.V.B. 

 

 



 
 

Een aantal OVB-commissieverslagen worden ter kennis van de raad gebracht, onder meer: 

 

 

Commissie Financiën 

 

Mr. K. Tobback geeft een verslag van de voorbije commissievergadering financiën. Daarin werd 

beslist dat de bijdrage voor de OVB per capita 420,00 € is gebleven, maar ook dat deze de komende 

jaren ernstig herbekeken dient te worden, nu steeds meer inkomsten verdwijnen voor de OVB en voor 

de afzonderlijke balies. 

 

Commissie Stafhouders 

 

Er werd gemeld dat 80% van de Vlaamse advocaten inmiddels in bezit is van de elektronische 

advocatenkaart. Aan de Leuvense balie zijn slechts 40 confraters nog niet in het bezit van de 

advocatenkaart. Opnieuw wordt benadrukt dat op relatief korte termijn, advocaten enkel nog via DPA-

deposit besluiten zullen kunnen neerleggen. 

 

Het langverwachte verslag van de door de OVB aangestelde experten inzake de modernisering van de 

advocatuur, is heet van de naald binnen. In het lijvige document zijn een dertigtal aanbevelingen 

voorzien, die door de stafhouder kort overlopen worden. Het document zal naar iedere advocaat 

individueel worden gemaild. 

 

 

 

V. BALIE LEUVEN 

 

 

1. Taxaties 

 

Mr. A. Coun, voorzitter van de taxatiecommissie, geeft een kort overzicht van de hangende taxatie-

dossiers. Er liggen dit keer geen adviezen ter goedkeuring voor. 

 

 

2. Financiën 

 

Mr K. Tobback meldt dat er momenteel nog 75 confraters zijn die in gebreke blijven omtrent de 

betaling van hun baliebijdrage. Daarnaast zijn er een dertigtal advocaten/stagiairs die afbetalings-

modaliteiten hebben gevraagd (en die in bepaalde gevallen al ten dele of zelfs bijna geheel hebben 

betaald). 

 

Overeenkomstig art. 18 van het reglement worden de advocaten die nog niet betaald hebben, door de 

penningmeester aangeschreven, waarna een verhoging van 10% wordt toegepast. 

 

 

3. Commissie communicatie 

 

Mr L. Vermassen meldt dat onze website alsmaar meer een meer geconsulteerd wordt. Zo werd de 

nieuwsbrief van februari door 72,5% van de Leuvense advocaten gelezen. Met name het meedelen van 

de rol van de raadkamer op maandag en donderdag via de website,  blijkt een voltreffer: deze 

informatie wordt erg vaak geraadpleegd.  

 

Voorts licht de stafhouder toe dat de drie balies van de provincie Antwerpen een systeem hanteren 

waarin in de baliebijdrage voor iedere advocaat een basispakket van JURA wordt voorzien. De 



 
 

stafhouder oppert het idee dat verder te bekijken om na te gaan of een dergelijk systeem ook bij ons 

kan ingevoerd worden, op een identieke wijze, dan wel in een variant (bijvoorbeeld een abonnement in 

hoofde van de balie, dat ten behoeve van iedereen geconsulteerd kan worden).  

 

Anderzijds maakt Mr. Mommaerts melding van “knowlex”, een concept dat nog volop in 

ontwikkeling is, en waarbij rechtspraak kan ‘gedeeld’ worden door deelnemende kantoren.  

De stafhouder zal zich over deze mogelijkheden verder informeren.  

 

 

4. Tuchtzaken 

 

De stafhouder doet verslag betreffende de momenteel hangende tuchtzaken. 

 

 

5. Commissie Permanente Vorming 

 

Mr De Ketelaere kondigt drie vormingsevenementen aan: een eerste op 2 maart 2018 rond het nieuwe 

vennootschapsrecht, gegeven door Mr. R. Tas. Later die maand – 29 maart – zou er in de assisenzaal 

een infosessie over de GDPR doorgaan, wat een nuttige aanvulling zou kunnen zijn op de roadshow 

die de OVB organiseert. In april is er de VRG-Alumnidag. In juli en augustus 2018 zou er een 

vierdaagse lezingcyclus kunnen doorgaan over schade en schadeloosstelling door M. Sommerijns, die 

jarenlang in de verzekeringssector heeft gewerkt. Meer details volgen daarover nog. 

 

 

6. Commissie Controle derdengelden 

 

De deadline van 28 februari 2018 is bijna voorbij, wat betekent dat de controle op de rapportering van 

de derdengelden spoedig zal starten.  

 

De stafhouder herinnert eraan dat de rapportering van de rekening derden alsook de controle van de 

rekening derden belangrijke deontologische verplichtingen zijn, nu deze mee de basis vormen van het 

bestaan van de kwaliteitsrekening. 

 

 

7. Commissie stage en beroepsopleiding 

 

De stafhouder maakt melding van een schrijven van de Belgische decanen, waarin die hun beklag 

maken over het feit dat zij met de vinger worden gewezen inzake het (vooralsnog) niet-slagen van de 

besprekingen aangaande het op universitair niveau organiseren van de beroepsopleiding. Mr. F. Aps 

licht de problematiek verder toe, en betreurt dat de discussie onvoldoende inhoudelijk gevoerd wordt. 

Slotsom is dat er momenteel nog geen concrete wijzigingen zijn vooropgesteld. Er werd immers ook 

in de Algemene Vergadering van de VOB nog niets nieuws beslist.  

 

Voorts bespreekt de raad de ontwerptekst van OVB-reglement omtrent erkenningen als specialist in 

een bepaalde materie, die nu opnieuw ter tafel ligt. In een vorige vergadering van de raad werd al 

uitgebreid over de voorziene erkenningsvoorwaarden gedebatteerd, discussie die zich ten dele 

opnieuw ontspint. Er rijzen vragen over de haalbaarheid van de criteria (50 dossiers behandeld hebben 

in de gesolliciteerde materie, alsook in de 5 voorafgaande jaren aan de aanvraag 60 punten permanente 

vorming behaald hebben in diezelfde materie), met name voor kleinere kantoren, die deze normen niet 

als vereniging (wat kan) kunnen bereiken. De stafhouder zal de opmerking van de raad meenemen 

naar de AV. 

 

 



 
 

8. Commissie balie - magistratuur 

 

De stafhouder komt terug op hét heet hangijzer van het moment: het ter discussie staande zittings-

management van de politierechtbank (weliswaar een proefproject). Door omstandigheden is het 

moeilijk geworden dit probleem verder op te volgen en uit te klaren met de politierechters. Alleszins 

blijft de raad vragende partij om dit systeem te verlaten, op basis van de argumenten die in een vorig 

verslag al werden overlopen.  

 

 

 

VI. VARIA 

 

 

1. Nieuwe aan te duiden ombudsman voor Ligeca 

 

Zoals meegedeeld in het verslag van de vorige vergadering van de raad, dient er een nieuw lid van 

onze balie aangeduid te worden om te zetelen in de geschillencommissie advocaten-consumenten 

(Ligeca). Criteria daartoe zijn 10 jaar op tableau staan, alsook erkend bemiddelaar zijn.  

 

Tijdens de bespreking stelt de raad vast dat de huidige kandidaturen alvast niet weerhouden kunnen 

worden omdat door de kandidaten niet aan de voorwaarden wordt voldaan. 

 

 

2. Slotevent 175 jaar balie Leuven op 18 mei 2018 

 

Op vrijdag 18 mei vindt het slotevent van 175 jaar balie Leuven plaats, en dit op het dakterras van het 

Museum-M. Zoals eerder meegedeeld, wordt ook het internationaal colloquium (dat loopt van 17 tot 

19 mei) daaraan gekoppeld. De plannen voor beide events worden stilaan concreet, en meer details 

zullen spoedig volgen.  

 

 

3. Kandidatuur vice-stafhouder Mr. P. Zonderman 

 

Mr. P. Zonderman deelt mee dat hij zich in juni kandidaat zal stellen voor de functie van vice-

stafhouder. Ook Mr. V. Vanduffel stelde zich reeds kandidaat. 

 

 

 

 

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

 

 

Mr. Tim OP DE BEECK Mr. Jan DE RIECK  

 

Secretaris Stafhouder 

 

 

 


