
 
 

 

 

VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 24 september 2018 

(Gerechtelijk jaar 2018 – 2019) 

 

 

 
Aanwezig: 

 

Stafhouder Erwin GOFFIN, vicestafhouder Veerle VANDUFFEL, Prostafhouder Jan DE RIECK, 

Mrs. Johan MOMMAERTS, Pascal NELISSEN GRADE, Tina VAN AERSCHOT, Febian APS, 

Liesbet VERMASSEN, Gunter FRANSIS, Karine TOBBACK, Hilde DERDE, Bénédicte JACOBS, 

Eva VANGOIDSENHOVEN, Elien VAN KERCKHOVEN, Yoeri DECKERS, Annelies 

VERVAECKE en Tim OP DE BEECK 

 

 

Verontschuldigd:   

 

Mr Evelien VAN LAER 

 

 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

 

1. Opnames op het tableau 

 

 

• Mr Matthias JANS 

 Tiensevest 104 

 3000 Leuven 

 Tel.: 016 20 00 25 

 Fax:  016 20 00 26 

 Per 20 augustus 2018, met behoud van anciënniteit sinds 30 juni 2017 

 

• Mr Isabelle MELLAERTS 

 Brusselsesteenweg 62 

 3000 Leuven 

 Tel.: 016 22 26 38 

 Fax:  016 22 97 59 

 Per 13 augustus 2018, met behoud van anciënniteit sinds 5 september 2017 

 

• Mr Xanne HOLVOET 

 A. Nobelstraat 38 

 3000 Leuven 



 
 

 Tel.: 016 50 00 51 

 Fax:  016 50 00 52 

 Per 10 september 2018, met behoud van anciënniteit sinds 12 september 2016 

 

• Mr Pieter-Jan TERMOTE 

 Langestraat 26 

 3220 Holsbeek 

 Tel.: 0477 64 52 45 

 Per 1 augustus 2018, met behoud van anciënniteit sinds 22 oktober 2007 

 

• Mr Sara CAPPELLE 

 Vaartstraat 64 

 3000 Leuven 

 Tel.: 016 31 01 31 

 Fax:  016 22 51 01 

 Per 1 september 2018, met behoud van anciënniteit sinds 1 juli 2018 

 

 

 

2. Weglatingen van het tableau 

 

 

• Mr Michael VANDEBROEK 

 Per 1 september 2018 

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

 

• Mr Tina VAN DER SEYPE 

 Per 1 september 2018 

 Op haar eenvoudig verzoek 

 

• Mr Tini DE CRAEN 

 Per 14 augustus 2018 

 Wegens de stopzetting van het beroep van advocaat 

 

• Mr Bart VAN TONGELEN 

 Per 2 september 2018 

 Ingevolge zijn overlijden op die datum 

 

• Mr Jan CONVENTS 

 Per 19 augustus 2018 

 Ingevolge zijn overlijden op die datum 

 

 

 

3. Opnames op de lijst van stagiairs 

 

 

• Mr Liesbet VAN GIJSEL 

 stagemeester : Mr. F. Boudoncq 

 Philipssite 5 

 3000 Leuven 

 Tel.: 016 22 24 73 

 Fax:  016 22 24 82 



 
 

 Per 15 september 2018, met behoud van anciënniteit sinds 30 juni 2017 

 

• Mr Thomas LAUWENS 

 stagemeester : Mr. H. Derde 

 Industrieweg 4 / 1 

 3001 Leuven 

 Tel.: 016 31 04 20 

 Fax:  016 23 17 32 

 Per 10 september 2018, met behoud van anciënniteit sinds 11 september 2017 

 

• Mr Eline VANLUCHENE 

 stagemeester : Mr. A. Vijverman 

 Mechelsestraat 107 - 109 

 3000 Leuven 

 Tel.: 016 23 98 290 

 Fax:  016 29 28 05 

 Per 20 augustus 2018, met behoud van anciënniteit sinds 25 april 2017 

 

 

 

4. Weglatingen van de lijst van stagiairs 

 

 

• Mr Anastacia GALOUCHKA 

 Per 31 augustus 2018 

 Wegens haar overstap naar balie Antwerpen 

 

• Mr Emilie CROONENBERGHS 

 Per 1 augustus 2018 

 Wegens haar overstap naar balie Brussel NL 

 

• Mr Lise VAN BRUSSEL 

 Per 3 september 2018 

 Wegens haar overstap naar balie Antwerpen 

 

• Mr Maxime STAUDT 

 Per 30 september 2018 

 Wegens het niet-hervatten van de stage na onderbreking van één jaar op 30.09.2017 

 

 

 

5. Wijziging stagemeester 

 

 

• Mr. Nathalie ALBERT, per 24 augustus 2018 

 Nieuwe stagemeester : Mr. Ch. Goris 

 Baalsebaan 183 

 3128 Tremelo 

 Tel. 016 53 53 94 

 Fax: 016 52 06 32 

 E-mail: nathalie.albert@goris-vanherck.be 

 

• Mr. Paulien VANDERHEIDEN, per 1 juli 2018 



 
 

 Nieuwe stagemeester : Mr. A. Willems 

 Sint-Maartenstraat 53 

 3000 Leuven 

 Tel. 016 22 24 57 

 Fax: 016 22 24 42 

 

 

 

II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 

 

 

1. Wijziging kantoorgegevens 

 

 

• Mrs. Patrick SOETEWEYE, Pieter BROECKAERT en Rika HEYLEN  

 Nieuw kantooradres:  

 Willemsstraat 84 

 3000 Leuven 

 Overige gegevens blijven ongewijzigd 

 

• Mr. Muriel WOUTERS  

 Nieuw kantooradres:  

 Grote Steenweg 148A 

 3350 Neerlinter 

 GSM: 0485 57 79 14 

 E-mail: muriel.wouters@angelusadvocaten.be 

 

• Mr. Dieter DEVRIENDT  

 Nieuw kantooradres:  

 Groenstraat 65 

 3270 Scherpenheuvel 

 Overige gegevens blijven ongewijzigd 

  

• Mr. Kris JANS  

 Nieuw kantooradres:  

 Waversebaan 246 

 3001 Heverlee 

 GSM: 0494 27 80 68 

 E-mail: kris.jans@live.be 

 

• Mr. Carine THIJS  

 Nieuw kantooradres:  

 Kaboutermansstraat 49 

 3000 Leuven 

 Tel: 010 81 42 94 

 GSM: 0472 26 29 94 

 E-mail: adv.jacobs.thijs@skynet.be 

 

• Mr. Stephanie MICHEL  

 Nieuw kantooradres:  

 Begijnenstraat 4 

 3290 Diest 

 Tel: 016 43 32 07 



 
 

 Fax: 016 43 32 09 

 GSM: 0472 26 29 94 

 E-mail: stephanie@bvs-advocaten.eu 

 

• Mrs Steven VERBEKE en An-Sofie LIMME 

 Nieuwe kantoornaam: VERBEKE & LIMME BVBA 

 Nieuw emailadressen:  

 sv@vllaw.be 

 asl@vllaw.be 

 info@vllaw.be (algemeen mailadres) 

 

• Mr Luc NACHTERGAELE 

 Schrapping vast telefoonnummer:  

 

• Mr David JANS 

 Nieuw faxnummer:  

 016 79 53 09 

 

 

 

 

III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

 

1. Schrapping bijkantoor 

 

 

• Mr Walter DAMEN, per 30 juli 2018 op het adres Martelarenlaan 69 te 3000 Leuven. 

 

 

 

2. Onderbreking van de stage 

 

 

• Mr. Helena DE SCHREYE 

 Per 1 augustus 2018  

 Voor de duur van 1 jaar 

 

• Mr. Louise BECKERS 

 Per 1 september 2018  

 Voor de duur van 1 jaar 

 

• Mr. Lies MARQUET 

 Per 30 juni 2018  

 Voor de duur van 1 jaar 

 

• Mr. Elke HUYBRIGHS 

 Per 19 augustus 2018  

 Voor de duur van 1 jaar 

 

 

 



 
 

 

IV. O.V.B. 

 

 

1. Commissie stafhouders 

 

Twee belangrijke topics stonden op het agenda. 

 

Wat de rechtsbijstandsverzekering betreft, valt te melden dat de OBFG er een grote voorstander van is. 

Men kan zich conventioneren in alle vrijheid. Feit is wel dat er dan een prestatielijst wordt opgesteld 

(min of meer gelijkend op deze van de pro-Deoprestaties) waarvan vooralsnog niet duidelijk is of deze 

bedragen al dan niet inclusief BTW zijn. Er wordt een plafond voorzien van 10.000,00 € per 

schadegeval. Men wil er dan minstens voor ijveren dat 75% hiervan zal toekomen aan de advocaat, 

ongeacht de hoegrootheid van andere kosten, zoals deze van deurwaarders, experten enz. 

 

Inzake de modernisering van de advocatuur wil minister K. Geens snel werken. Momenteel zit het 

project in de fase van voorontwerp van wet, dat voorlopig vooral items uit het lijvige rapport van de 

twee experten bevat waarover OVB en OBFG het eens waren. Het valt nog af te wachten of hier een 

ware copernicaanse revolutie zal van komen. 

 

 

 

V. BALIE LEUVEN 

 

 

1. Taxaties 

 

De voorzitter van de commissie, Mr. Nelissen Grade, brengt verslag uit over de stand van zaken 

inzake de hangende taxaties. Er zijn nog een achttal dossiers in beraad, en er werden er nieuwe 

vastgesteld.  

 

Voorts werd er in de schoot van de commissie ook nagedacht over de zin en de huidige aanpak van de 

procedure taxatie, vooral met betrekking tot de uiteindelijke rechtspraak van de rechtbanken die eruit 

voortvloeit. Niet steeds worden de adviezen niet gevolgd. Men zou dan ook kunnen opteren voor een 

systeem dat vroeger ingrijpt, namelijk een bemiddeling vanaf het ogenblik dat er door de rechts-

zoekende geklaagd wordt bij de stafhouder, veeleer dan alles te laten escaleren tot een gerechtelijke 

procedure. Wordt er toch gedagvaard door de advocaat, dan zou men kunnen werken via een 

bemiddelingscommissie, naar analogie met de bemiddelingskamer bij de familierechtbanken. Via een 

bevorderde transparantie kunnen immers heel wat problemen in een vroege fase ontmijnd worden, 

problemen die soms om erg beperkte bedragen draaien. Tegen de volgende raad zal er een voorstel 

aangaande een nieuw systeem voorgelegd en bediscussieerd worden. 

 

De stafhouder signaleert overigens nog dat er in het wetsontwerp betreffende de modernisering van het 

beroep van advocaat ook enkele wijzigingen of preciseringen inzake de begroting van het ereloon op 

til staan. 

 

 

2. Financiën 

 

Mr. L. Vermassen meldt dat drie dossiers werden overgemaakt aan stafhouder Frans Wouters ter 

invordering. In enkele andere zaken werd de aangerekende verhoging nog niet betaald, en daarin werd 

vooralsnog nog niet gedagvaard. 

 



 
 

Wat de functievergoedingen betreft blijkt er aardig wat verwarring te bestaan inzake de regelmaat van 

de betaling. Voorgesteld wordt om deze uitbetalingen te standaardiseren, en ze uit te betalen à ¼ per 

kwartaal. 

 

Op vraag van de penningmeester wordt stilgestaan bij de omzetbonus, en de plannen die bestaan om 

het mechanisme ervan te veranderen. De omzetbonus betreft de vergoeding van ING voor alle 

achterliggende producten die de Vlaamse advocaten bij ING afnemen. In return daarvoor geeft ING 

een vergoeding, die verdeeld wordt over de verschillende balies pro rata. Het voorstel is nu om de 

bonus voortaan per capita te gaan verdelen, en niet langer per balie. Dit zou voor balie Leuven een 

quasi status quo opleveren, althans volgens een voorzichtige becijfering. Voor andere balies kunnen de 

verschillen zwaarder uitvallen. Feit is dat alle balies tot een consensus dienen te komen. De raad staat 

stil bij een aantal aspecten van de discussie, om tot het besluit te komen dat meer details nodig zijn om 

er een klare kijk op te krijgen, in het bijzonder wat betreft de aard van de financiële producten die mee 

in rekening worden gebracht. 

 

Tot slot signaleert de penningmeester dat de OVB vorig jaar bij gebreke aan een gestuurde factuur de 

kosten aan Reprobel (de vereniging die een globale copyrightafspraak met de balie heeft gemaakt) niet 

heeft betaald, daar waar de lokale balies dit wel al aan de OVB hadden gestort. Op jaarbasis kost deze 

aansluiting 17,00 € per jaar per capita.  

 

 

3. Tuchtzaken 

 

De stafhouder doet verslag betreffende de momenteel hangende tuchtzaken.  

 

Inzake de samenstelling van de tuchtraden werd eerder gemeld dat onze balie haar afgevaardigden 

diende aan te duiden, wat recent ook gebeurde. Oud-stafhouder Halsband zou wel degelijk zetelen als 

plaatsvervangend kamervoorzitter, wat betekent dat er een effectieve assessor, en liefst twee om niet te 

krap te zitten dient bij te komen. Mrs. Michael Schrevens en Klara Helsen werden bereid gevonden 

om deze functie op zich te nemen en worden dan ook voorgedragen door de raad. 

 

 

4. Commissie Permanente Vorming 

 

Er werd een eerste keer vergaderd met de Jonge Balie om tot een begin van programma te komen voor 

de komende maanden. In oktober vindt er een sessie over bemiddeling plaats, en er wordt verder ook 

gedacht aan een vorming over de nieuwe huurwet.  

 

Zoals meegedeeld in het vorige verslag werd de permanente vorming vanaf dit jaar overgedragen aan 

de Jonge Balie, en zij zal er ook de inkomsten van kunnen verwerven. Dit kan op termijn leiden tot 

zelfbedruipendheid van de Jonge Balie. 

 

 

5. Commissie Controle derdengelden / witwascel 

 

Er dient een controlewitwascel, bestaande uit 5 leden (niet verplicht uit de raad te werven) te worden 

opgericht, die de stafhouder kan adviseren bij problemen daaromtrent. De raad wisselt van gedachten 

over enkele mogelijke kandidaten en zal deze contacteren. Mr. K. Geerts werd reeds bereid gevonden 

als kandidaat. 

 

 

6. Commissie BJB en CJB 

 



 
 

Mr. T. Van Aerschot meldt dat de verbetering van de BJB-verslagen op schema zit. Van de meer dan 

4000 dossiers zijn er nog maar enkele te verbeteren (welteverstaan in de tweede ronde na opmerkingen 

door de verbeteraar).  

 

Mr. Borremans zal inzake de kruiscontroles de rol van Mr. M. Vandebroek – die de balie heeft 

verlaten – overnemen. 

 

Er is één dossier hangende voor de rechtbank, waarin later bericht zal worden. 

 

Tot slot is er bevestiging gekomen van de FOD Financiën dat het 0-tarief inzake de BTW definitief 

vastgelegd werd. Daardoor lijkt een slepende discussie – die gepaard ging met veel speculatie en 

onzekerheid – eindelijk beslecht.  

 

 

7. Commissie balie - magistratuur 

 

Er zou terug overleg opgestart worden tussen de balies en het Hof. De stafhouder zelf zal zich 

daarvoor engageren. 

 

De werken in het justitiepaleis zijn inmiddels gestart. De balie zal trachten een precies zicht te krijgen 

op de onbeschikbaarheid van diverse delen van het paleis, waarna er naar praktische oplossingen zal 

worden gezocht waar nodig.  

 

 

8. Commissie Verzekeringen en Sociale Voorzieningen 

 

Mr. Y. Deckers verricht momenteel nazicht van het volledige verzekeringspakket van de balie en zal 

daar de volgende raad over berichten. 

 

Daarnaast staat de topic van de cyberverzekering opnieuw op het agenda, nadat de leden van de raad 

hierover alle relevante informatie hebben kunnen doornemen. In vorige verslagen werd de toedracht 

van deze verzekering reeds toegelicht: kortweg komt het hierop neer dat er een verplichte collectieve 

verzekering inzake dekking van  risico’s van cybercriminaliteit zou komen, waarvan de kost dan zou 

doorgerekend worden via de baliebijdrage. Enkele Vlaamse balies toonden zich reeds gewonnen voor 

dit idee, en voerden reeds een collectieve maatregel door, desgevallend geput uit baliereserves. Voor 

Leuven zou het jaarlijks om 42,000,00 € gaan. 

 

Cruciaal is vanzelfsprekend de draagwijdte van de uitsluitingen. Er is tevens een franchise van 

1250,00 € voorzien. We kunnen instappen in dit product wanneer we willen, dus er is niet meteen 

haast bij. Talloze zaken blijven onduidelijk, en de raad geeft er de voorkeur om iemand van Van Breda 

(de verzekeraar in kwestie) te kunnen horen hierover. De stafhouder zal de komende maand hiertoe de 

nodige initiatieven nemen. 

 

 

9. Commissie Stage 

 

Mr. A. Vervaeke meldt dat de nieuwe stagecontracten werden nagekeken, en werden bijgestuurd waar 

nodig. De commissie zal zelf de betrokken patrons attent maken op de door te voeren wijzigingen. 

 

 

10. Commissie Beroepsopleiding 

 



 
 

De kalender van de Buba-lessen ligt inmiddels vast en zal zeer spoedig verschijnen op het privaat luik 

van de OVB.  

 

 

11. Commissie Adviezen 

 

Een nieuw ontwerp-advies moet worden opgesteld. De stafhouder zal daartoe een commissielid 

aanwijzen. 

 

De commissie zal samenkomen teneinde de kwaliteit en de uniforme opmaak inzake de ontwerp- 

adviezen te bespreken. 

 

 

VI. VARIA 

 

 

1. Nieuwjaarsreceptie januari 2019 

 

De raad bepaalt als voorlopige datum 18 januari 2019, en indien niet mogelijk wordt dit 25 januari 

2019.  

 

 

2. Openingsconferentie 

 

De stafhouder roept alle leden van de raad op om zo massaal als mogelijk aanwezig te zijn op de OC 

in al zijn facetten (rede, receptie en avondfeest). 

 

 

 

 

Datum volgende gewone raad: maandag 22 oktober 2018 om 17u. 

  

Datum bijzondere raad voor de opnames van de eerstejaarsstagiairs: maandag 1 oktober 2018 

 

 

 

Mr. Tim OP DE BEECK Mr. Erwin GOFFIN  

 

Secretaris Stafhouder 

 

 

 
 


