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VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 30 augustus 2018 

(Gerechtelijk jaar 2018 – 2019) 

 

 

 
Aanwezig: 

 

Stafhouder Jan DE RIECK, Vicestafhouder Erwin GOFFIN, Prostafhouder Eric HALSBAND, 

Mrs Johan MOMMAERTS, Febian APS, Tina VAN AERSCHOT, Patrick ZONDERMAN, 

Karin TOBBACK, Katlijn POLLARIS, Gunter FRANSIS Liesbet VERMASSEN, An COUN, 

Eva VANGOIDSENHOVEN, Jacques DE KETELAERE en Tim OP DE BEECK 

 

 

Aanwezig als leden van de intredende raad: 

 

Mrs. Veerle VANDUFFEL, Pascal NELISSEN GRADE, Hilde DERDE, Joeri DECKERS, 

Elien VAN KERCKHOVEN, Annelies VERVAEKE  en Eveline VAN LAER 

 

 

Verontschuldigd:  ,  

 

Mrs. Ferahi AKEL, Klara HELSEN en Bénédicte JACOBS 

 

 

 

*** 

 

 

 

I. BALIE LEUVEN 

 

 

1. Beleidsplan van de stafhouder 

 

De stafhouder geeft een beknopte toelichting bij het beleidsplan dat hij opstelde. Ieder lid van de 

raad ontving daarvan een geschreven versie, waarnaar bij deze wordt verwezen.  

 

In zijn toelichting verwijst de toekomstige stafhouder naar een aantal kernpunten van zijn 

beleid, of nog naar zaken die ter evaluatie voorliggen en waarover de raad ernstig zal dienen na 

te denken de komende maanden en jaren. Deze punten hebben betrekking op diverse aspecten 

van het balieleven en de advocatuur, bijvoorbeeld de verstandhouding met de OVB, de 

kwaliteitscontroles aan onze eigen balie, tot en met het verkiezingsreglement toe.  
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Het spreekt voor zich dat in de toekomst nog uitgebreid gecommuniceerd zal worden - via onder 

andere de verslagen van de raad - wanneer er wijzigingen in beleid of organisatie van de balie 

op til zouden zijn. 

 

Voorts worden de diverse commissies in de raad besproken, wat hun samenstelling en taken-

pakket betreft. Er worden overigens twee nieuwe commissies in het leven geroepen: de 

commissie Public Relations & Protocol en de commissie Internationale Betrekkingen. De 

commissie stage en beroepsopleiding wordt gesplitst. 

 

Wat betreft het houden van de raden wordt beslist dat deze in de regel op maandagen zullen 

blijven plaatsvinden, en wel om 17u. De volgende data worden vastgelegd: 24/09/18 – 22/10/18 

– 26/11/18 – 17/12/18 – 28/01/19 – 25/02/19 – 25/03/19 – 22/04/19 – 27/05/19 en 24/06/19. 

 

Het bureau vergadert in de regel de voorafgaande maandag om 12u. 

 

 

2. Voordracht leden van de tuchtraad 

 

Conform art. 457 Ger.W. dient de raad van de Orde de leden van onze balie te benoemen, die 

zullen zetelen in de tuchtraad. De raad formuleert geen opmerkingen bij de voordrachten.  

 

Als effectieve leden worden benoemd: stafhouders Eric Halsband en Vincent Coigniez. 

Als plaatsvervangend assessor en plaatsvervangend kamervoorzitter: stafhouder Francine Dans. 

Als plaatsvervangend assessor: Mr. Tony Janssens. 

Als secretaris wordt benoemd: Mr. Monique den Dulk. 

 

Wat de tuchtraad in beroep betreft, daarvoor wordt Mr. Filip Willemyns aangeduid.  

Als secretaris wordt benoemd: Mr. Ludwig Evens. 

 

 

3. Discussie al dan niet verplichte cyberverzekering 

 

Hieromtrent werd sedert vorige raad in juni al een uitgebreid tekstenbundel aan de leden van de 

raad bezorgd, met de vraag dit door te nemen. Om nu ook aan de nieuwe leden van de raad de 

gelegenheid te geven om zich hierin in te werken, wordt dit thema verdaagd n aar de raad van 

september 2018. 

 

 

 

 

Datum volgende raad: maandag 24 september 2018 om 17u. 

 

 

Mr. Tim OP DE BEECK     Mr. Jan DE RIECK 

Secretaris       Stafhouder 

 

 

 

  


