
 
 

 

 

VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 22 mei 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, Eva VANGOIDSENHOVEN, Gunter FRANSIS en Tim OP DE BEECK 

 

 

Verontschuldigd:   

 

Mr Ferahi AKEL*** 

 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

 

1. Opnames op het tableau 

 

 

 Mr Massimo MAESEN 

 Korenbloemstraat 8 

 3061 Leefdaal 

 Tel.: 0497 11 19 96 

 Email: massimomaesen@gmail.com 

 Per 1 mei 2018, met behoud van anciënniteit sinds 9 maart 2015 

 

 

 

2. Weglatingen van het tableau 

 

 

 Mr Nico MATTHIJS 

 Per 17 mei 2018 

 Ambtshalve, door de raad vastgesteld 

 

 

3. Weglatingen van de lijst van stagiairs 

 



 
 

 

 Mr Ruben VAN BREUGEL 

 Per 1 april 2018 

 Wegens zijn overstap naar de Balie van Brussel (NL) 

 

 

II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 

 

 

 

1. Wijziging kantoorgegevens 

 

 

 Mr. Kim GOETHUYS  

 Nieuw kantooradres:  

 A. Nobelstraat 38 

 3000 Leuven 

 Tel.: 016 50 00 51 

 Fax: 016 50 00 52 

 

 

III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

1. Onderbreking van de stage 

 

 

 Mr. Anne MEERTENS 

 Per 1 mei 2008  

 Voor de duur van 1 jaar 

 

 

 

 

IV. O.V.B. 

 

 

V. BALIE LEUVEN 

 

 

1. Taxaties 

 

De raad bespreekt twee taxatieadviezen (LEU/16-17/0384/EL en LEU/230/12/12) ten behoeve van de 

rechtbank. Mits enkele kleine wijzigingen in een van beide adviezen, keurt de raad ze beide goed. 

 

 

2. Financiën 

 

Er blijven tot op heden nog steeds 8 confraters in gebreke met de betaling van hun baliebijdrage (i.e. 

geen enkele betaling verrichtten). Deze dossiers werden reeds eerder overgemaakt aan stafhouder 

Frans Wouters die, desnoods via gerechtelijke weg, voor inning zorgt. 

 

 



 
 

 

Voorts geeft Mr. Tobback een verder verfijnd overzicht van de jaarrekening van 2017. De diverse 

posten van de jaarrekening worden besproken. De jaarrekening wordt goedgekeurd met een licht 

negatief resultaat van  € 3.977.  

 

 

3. Commissie communicatie 

 

Mr. L. Vermassen meldt dat intussen alle advocaten van onze balie hun nieuwsbrief ontvangen. Er 

waren nog een heel beperkt aantal probleem gevallen, te wijten aan de foute en dubbele e-

mailadressen. De database staat nu op punt. We moeten vaststellen dat het balienieuws in de huidige 

vorm door ruim 70% van de advocaten wordt gelezen, hetgeen zeker een succes is. 

Voorts is de Conferentie vragende partij voor een online inschrijvingstool voor hun activiteiten. Dit 

wordt verder onderzocht.  Tot slot wordt er verder nagedacht over andere praktische toepassingen van 

de website en in het bijzonder de advocatenzone, dat als een breed communicatieplatform voor de 

Leuvense advocaten werkt. Er wordt ondermeer gekeken naar de mogelijkheden van het online zetten 

van de permanentielijsten van het BJB en CJB. 

 

De OVB werkt aan een volledige remodelling van het privaat luik, waarop niet alleen de algemene 

informatie bestemd voor de advocatuur zou terecht komen, maar waar ook een website per 

arrondissement (per rechtbank) zou worden uitgebouwd.  Kennelijk is het niet de bedoeling om de info 

van de eigen website zomaar te integreren in de OVB-website, omdat deze laatste uniform wil blijven. 

De raad is het erover eens dat het bestaan van twee websites naast elkaar geen zin heeft. Tegen 31 juli 

2018 wil de OVB de relevante informatie hebben, indien Leuven erin meestapt. De raad is in deze fase 

van oordeel – mede ook gezien de eigen investeringen die werden gedaan –  om niet mee te doen met 

dit OVB-project. Het zou erg veel dubbel werk inhouden, en het mailingsysteem van onze eigen 

website zou de eerste jaren trouwens niet vervangen kunnen worden. De stafhouder benadrukt dat 

onze eigen website eerst en vooral onze eigen Leuvense advocaten in de picture wensen te zetten, en 

dat deze ook als communicatiemedium werd ontworpen. 

 

 

4. Tuchtzaken 

 

De stafhouder doet verslag betreffende de momenteel hangende tuchtzaken.  

 

Tevens worden er nieuwe kandidaten gezocht om te zetelen in de tuchtraad. Met name oud-

stafhouders en confraters met bijzondere kennis of interesse in de deontologie zijn welkom. 

 

 

5. Commissie Permanente Vorming 

 

Mr J. De Ketelaere herhaalt welke de geplande vormingen zijn voor de nabije toekomst (cfr. verslagen 

van  maart en april). 

 

 

6. Commissie Controle derdengelden 

 

Met betrekking tot de controle op de rapportering van de derdengelden, meldt Mr. P. Zonderman dat  

45 confraters een doorgedreven controle van hun derdenrekening zullen krijgen, ingevolge het nalaten 

van de rapportering ervan.  

 

 

7. Commissie BJB en CJB 



 
 

 

Mr. T. Van Aerschot komt terug op het voorstel tot het invoeren van een nieuw artikel in ons 

reglement, met name een implementatie van een OVB-aanbeveling inzake de jeugdadvocaten. In een 

vorig verslag van de raad werden de kernpunten hiervan opgesomd en toegelicht. Het gegeven dat de 

raadsman van de minderjarige niet zou mogen gemandateerd (en betaald) worden door de ouders 

(wegens risico’s op tegenstrijdige belangen), en derhalve een pro Deo- of jeugdadvocaat zou moeten 

zijn, blijft voor controverse zorgen. Vrije keuze van raadsman staat tegenover een veralgemeende 

objectivering van de onafhankelijke positie van de advocaat die de minderjarige bijstaat.  

 

De raad komt na een intens debat tot de conclusie dat er best een inventarisatie zou komen van de 

diverse geopperde argumenten, en dat deze bij wijze van amendement zouden overgemaakt worden 

tegen uiterlijk 8 juni 2018, om er dan over te stemmen op de volgende raad van 25 juni 2018. 

 

Tegen 30 juni 2018 moeten de pro-Deoverslagen ingediend worden. 

 

Wat het CJB betreft, meldt Mr. E. Vangoidsenhoven dat er de afgelopen maand geen overleg-

momenten gewest zijn. Op de volgende raad zal er meer nieuws te melden zijn. 

 

 

8. Commissie balie - magistratuur 

 

Inzake de modernisering van de drie bestaande protocollen (burgerlijke rechtbank, strafrechtbank en 

arbeidsrechtbank) dienen de opmerkingen die de raad desgevallend wenst te formuleren tegen 6 juni 

2018 meegedeeld te worden. 

 

Mr. L. Vermassen overloopt een aantal krachtlijnen in vooral het strafrechtsprotocol. Het verdient 

absoluut aanbeveling dat iedere advocaat - en zeker diegenen die vaak op de correctionele rechtbank 

pleiten - hiervan grondig kennis zou nemen.  

 

De nieuwe protocollen zullen, zodra deze definitief zijn, via het balienieuws en de advocatenzone  

worden bekend gemaakt. 

 

 

10. Cyberverzekering 

 

Binnen de OVB loopt een project om de OVB zelf, Diplad en de locale ordes te verzekeren tegen alle 

 mogelijke schade en gevolgen te wijten aan cybercriminaliteit of cyberongevallen. De nieuwe  

bepalingen inzake de GDPR maken een en ander nog dringender. 

 

De stafhouder overloopt de verschillende mogelijkheden: 

 

- Elke advocaat is verplicht gedekt door de cyberverzekering ondertekend door de OVB / lokale 

ordes, waarbij de premie te verrekenen is via de baliebijdrage net zoals de BA-verzekering; 

- Elke advocaat waartoe de lokale orde het verplicht, is gedekt en de premie wordt verrekend via 

de baliebijdrage; 

- De cyberverzekering is facultatief voor elke advocaat, maar de OVB werkt een modelpolis uit, 

waarbij elke advocaat zich kan aansluiten; 

- Moet het kantoor zich niet verzekeren in plaats van de individuele advocaat?; 

 

Er is een snel groeiende besef dat IT en data zeer gevoelig zijn en dat inbreuken kunnen leiden tot 

enorme schadegevallen. De vraag stelt zich dan ook of het niet behoort tot de basiskwaliteitsvereisten 

die men aan de advocaat kan opleggen om hiervoor verzekerd te zijn. 



 
 

De polis die momenteel voorligt zou een zeer verregaande dekking bieden, tegen een premie van € 85 

/ jaarbasis / per individuele advocaat. 

Dit is de premie voor de eerste optie waarbij elke Vlaamse advocaat verplicht gedekt is. Het is evident 

dat de facultatieve opties voor een hogere premie zullen zorgen. 

 

Een indicatieve stemming hierover binnen de raad leert dat men van mening is dat de OVB een 

modelpolis kan uitwerken en aanbieden, doch dat er geen onmiddellijk meerderheid is om elke 

advocaat verplicht te verzekeren.  De raad zal dit debat blijven opvolgen. 

 

 

11. Ontwerpreglement OVB 

 

Er ligt een nieuw reglement op werking van OVB op tafel, dat tegemoet moet komen aan de soms  

moeizame werking van zowel de raad van bestuur als de algemene vergadering. 

De voornaamste wijzigingen zijn : 

 

- Een vermindering van het aantal leden in Algemene Vergadering – Voor Leuven zou er 1 

vertegenwoordiger minder zijn; 

- Het is niet langer de voorzitter van de raad van bestuur die de Algemene Vergadering voorzit, 

maar wel een uit de leden gekozen voorzitter; 

- De werking van de stafhouderscommissie wordt uitdrukkelijk in het reglement ingeschreven. 

 

De stafhouder ligt nog het voorstel toe van de balie Brussel Nederlands om een uitzonderingsregime te 

installeren, indien bepaalde reglementen van de OVB strijdig zouden zijn met de belangen van de 

NOAB. 

 

 

12. Ontwerpreglement op de specialisaties 

 

Het nieuwe reglement op de “door de OVB erkende specialist” ligt na amendering klaar voor 

stemming op de eerstvolgende Algemene Vergadering. Dit wordt door de stafhouder besproken. 

 

 

13. Reglement witwas 

 

Verdaagd 

 

 

14. Kijkstage familierecht 

 

Via het extra balienieuws van mei werd een oproep gelanceerd om deel te nemen aan en kijkstage, een  

samenwerking tussen de KUL en de balie. Alle info is te verkrijgen via het balienieuws mei 2018, de  

advocatenzone of mr. Febian Aps. 

 

 

 

VI. VARIA 

 

 

1. Slotevent 175 jaar balie Leuven op 18 mei 2018 + colloquium 

 

Het colloquium in aanwezigheid van de balies van Erlangen, Exceter, Rennes, Gdansk en Bilbao vond 

plaats van 17 tot 19 mei. 



 
 

Het werd een succesvolle editie, zowel naar de inhoud van de werksessies (over de voorwaarden tot de 

toegang tot het beroep, de perimeter van het beroep, … in de diverse landen) als naar de contacten met 

de buitenlandse gasten. 

Een welgemeende dank en proficiat aan de organisatoren. Afspraak volgens jaar in Rennes. 

 

Ook het slotevent 175 jaar balie op het dakterras van Museum-M was een schot in de roos en wordt als 

zeer positief geëvalueerd. 

De opkomst van zeer gediversifieerd (zowel het jongere publiek, als het iets minder jongere publiek 

werd bereikt. Bovendien was de opkomst ook talrijk met 151 aanwezigen. 

Opnieuw een welgemeende dank en proficiat aan de organisatoren. 

  

 

2. Verkiezingen 2018 – 2019 / data en termijnen 

 

Via een extra editie van het balienieuws en via de advocatenzone werden alle richtlijnen  met het oog 

op de verkiezingen meegedeeld. 

Ten overvloede wordt nog eens herhaald : 

 

De AV met het kennisgeven van de uitslag vindt plaats op 22 juni 2018  en zal gevolgd worden door 

de receptie van de gekozen stafhouder.  

 

Kandidaturen worden gekoppeld aan de volgende respectievelijke termijnen: 

 

- Stafhouder of vice-stafhouder: uiterlijk op 31 mei 2018, om 16u. 

- Lid van de raad of verantwoordelijke stagiairs binnen de stagecommissie: uiterlijk op 1 juni 

2018 om 16u. 

- Lid van de AV van de OVB: uiterlijk op 21 mei 2018.  

 

Het elektronisch stemmen kan vanaf maandag 11 juni 2018 (00u.) en loopt tot 20 juni 2018 (24u.). Op 

21 juni 2018 vindt de stemopneming plaats, de dag erna AV. 

  

Zowel de algemene vergadering als de receptie van de verkozen stafhouder vinden 

plaats op OHL : zaal Panenka, Kardinaal Mercierlaan 46, 3001 Heverlee. 

Algemene vergadering Conferentie: 15h30 

Algemene vergadering Orde van advocaten: 16h00 

Receptie: 17h30 
 

Datum volgende raad: maandag 25 juni 2018 om 17u. 

  

 

Mr. Tim OP DE BEECK Mr. Jan DE RIECK  

 

Secretaris Stafhouder 

 

 

 


