
 
 

 

 

VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 28 januari 2019 

(Gerechtelijk jaar 2018 – 2019) 

 

 

 
Aanwezig: 

 

Stafhouder Erwin GOFFIN, Prostafhouder Jan DE RIECK, Mrs. Pascal NELISSEN GRADE, Tina 

VAN AERSCHOT, Febian APS, Liesbet VERMASSEN, Gunter FRANSIS, Evelien VAN LAER, 

Hilde DERDE, Yoeri DECKERS, Elien VAN KERCKHOVEN, Johan MOMMAERTS, Annelies 

VERVAECKE, Bénédicte JACOBS, Eva VANGOIDSENHOVEN en Tim OP DE BEECK. 

 

 

Verontschuldigd:   

 

Vicestafhouder Veerle VANDUFFEL 

 

 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

 

1. Opnames op het tableau 

 

 

• Jan-Pieter EVERTS, per 1 januari 2019 

• Michiel DE HOUWER, per 28 januari 2019 

 

 

 

2. Weglatingen van het tableau 

 

 

• Mr Jean DEFAU 

 Per 31 december 2018 

 Wegens de stopzetting van het beroep van advocaat 

 

• Mr Anita TRUYEN 

 Per 31 december 2018 

 Wegens haar pensionering 

 

• Mr Ria CONVENTS 

 Per 28 december 2018 



 
 

 Wegens haar pensionering 

 

• Mr Rudy BREEMANS 

 Per 31 december 2018 

 Wegens de stopzetting van zijn bijkantoor aan de Leuvense balie 

 

• Mr Soetkin CRABBE 

 Per 31 december 2018 

 Wegens de stopzetting van het beroep van advocaat 

 

• Mr Pieter PARMENTIER 

 Per 1 januari 2019 

 Wegens de stopzetting van het beroep van advocaat 

 

• Mr Jeff GILLIS 

 Per 17 december 2018 

 Wegens zijn overstap naar de balie van Antwerpen 

 

 

 

3. Opnames op de lijst van stagiairs 

 

 

• Mr Frederick TORFS 

 Stagemeester: Mr J. De Roo 

 Philipssite 5 

 3001 Leuven 

 Tel.: 016 22 24 73 

 Fax:  016 22 24 82 

 Per 15 januari 2019, met behoud van anciënniteit sedert 04.10.2016 

 

 

 

4. Weglatingen van de lijst van stagiairs 

 

 

• Mr Karen DECKERS 

 Per 1 januari 2019 

 Wegens haar overstap naar de Balie van Limburg 

 

 

 

 

II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 

 

 

• Mr. Alexander MEUWISSEN  

 Nieuw kantooradres:  

 Valleistraat 28 

 3012 Wilsele 

 Tel.: 016 43 32 07 

 Fax: 016 43 32 09 

  



 
 

• Mr. Christos GOUNAKIS  

 Nieuw kantooradres:  

 Tervuursesteenweg 133 

 3001 Heverlee 

 Tel.: 016 90 10 11 

 Fax: 016 90 10 12 

 GSM: 0494 68 04 28 

 E-mail: christos.gounakis@evplus.be 

 

• Mr. Alexander TIMMERMANS 

 Nieuw kantooradres:  

 Trolieberg 50 

 3010 Kessel-Lo 

 GSM: 0486 06 68 28 

 

• Mr. Michel BOGHE  

 Nieuw kantooradres:  

 Groot Overlaar 188 

 3300 Tienen 

 GSM: 0474 77 04 41 

 E-mail: michel.boghe@boghe-law.be 

 Derdenrekening: BE84 6300 9506 9759 

 

• Mr. Eline LAMBERMON  

 Nieuw kantooradres:  

 Philipssite 5 

 3001 Leuven 

 Tel.: 016 22 24 73 

 Fax:  016 22 24 82 

 

• Mr. L. WIERINCKX  

 Schrapping faxnummer 016 22 29 33:  

 Overige gegevens blijven ongewijzigd 

 

 

 

 

III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

 

1. Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst 

 

 

Verzoeken vanwege: 

 

• Mr. Karen NIESTEN, voor oprichting van BVBA “KAREN NIESTEN” 

 

 

 

 

IV. O.V.B. 

 



 
 

 

1. Algemene Vergadering OVB 

 

Het ontwerpreglement inzake de samenwerkingsverbanden werd inmiddels doorgestuurd: vóór 13 

februari 2019 kunnen er amendementen ingediend worden. 

 

 

2. Commissie Stafhouders 

 

Deze handelde onder meer over het wegwerken van het passief van Diplad (cfr. verslag vorige raad): 

de stafhouders tekenden een intentieverklaring om te remediëren daar waar en wanneer nodig.  

 

 

 

 

V. BALIE LEUVEN 

 

 

1. Taxaties 

 

Er wordt één taxatieadvies besproken en goedgekeurd ten behoeve van de rechtbank. 

 

 

2. Financiën 

 

Mr. L. Vermassen geeft een stand van zaken met betrekking tot de financiën.  

 

De brieven tot inning van de baliebijdragen werden uitgestuurd. Een uitgebreide nota ter verduide-

lijking van de verhoging die werd opgenomen in het balienieuws en is terug te vinden op de website 

van de balie. Volgende maand kan een eerste stand van zaken aangaande de inning ervan worden 

opgemaakt.  

 

De raad besteedt aandacht aan art. 18.4 van het baliereglement betreffende de baliebijdrage, en 

meerbepaald de mogelijkheid om pro rata teruggave te vragen bij het verlaten van de balie tijdens een 

lopend jaar. Zulks is mogelijk voor de bedragen die geen vaste kosten betreffen en die worden 

doorgestort aan derden. Feit is dat voor een stagiair de balie sowieso eigenlijk al bijbetaalt, daar de 

geïnde baliebijdrage voor een stagiair in se ontoereikend is om de reële kost te dekken. Meer algemeen 

leidt dit principe tot een belangrijke kost voor de balie op jaarbasis, en de vraagt rijst of dit gangbaar 

dient te blijven. De raad is het erover eens dat dit geen vast principe hoeft te zijn, en opteert voor de 

afschaffing van het vierde lid van art. 18 van het baliereglement.   

 

 

3. Commissie Permanente Vorming 

 

Mr. F. Aps meldt vormingen omtrent cyberverzekering enerzijds, en witwas anderzijds. Aan verdere 

programmatie vanaf maart wordt gewerkt.  

 

Voor het vorige jaar hadden ogenschijnlijk 86 advocaten niet het vereiste aantal van 20 vormings-

punten. Deze werden aangeschreven en sommigen reageerden reeds. Hoe dan ook moet tegen 15 

februari 2019 iedereen gereageerd hebben. 

 

 

4. Commissie Controle derdengelden / witwascel 



 
 

 

Tegen 31 01 rapporteren. Lijst werd opgevraagd 

 

 

5. Commissie balie - magistratuur 

 

Op 13 februari 2019 staat een volgend overleg gepland: onder andere de problemen rond de inzage 

van strafdossiers op de correctionele griffie (vaak verplicht op computer) staat op de agenda, evenals 

de werking van de familierechtbank. Er zal ook verder vergaderd worden over het verdere verloop van 

de werken in het gerechtsgebouw (en de voorziene plaatsing van consultatietafeltjes). 

 

 

6. Commissie Verzekeringen en Sociale Voorzieningen 

 

Mr. Y. Deckers deelt mee dat op 15 februari 2019 een studiedag doorgaat waarop Van Breda verdere 

toelichting komt geven over de nieuw afgesloten cyberverzekering. Er zullen daarvoor punten inzake 

permanente vorming worden toegekend. 

 

 

7. Commissie Stage en Beroepsopleiding 

 

Binnen de commissie beroepsopleiding bij de OVB bestaat nog steeds geen duidelijkheid omtrent het 

ontwerp van de nieuwe beroepsopleiding. De situatie wordt vanzelfsprekend nauwlettend opgevolgd. 

 

 

8. Commissie Communicatie 

 

Mr. E. Van Kerckhoven deelt mee dat de OVB erop aandringt dat er zo snel mogelijk een eerste 

release komt van het vernieuwde privaat luik. Deze staat gepland op 26 februari 2019. Er zal sowieso 

nog een extra vergadering komen ter bespreking van de volgende release(s). De eerstvolgende release 

zou de vernieuwing van de module “permanente vorming” inhouden. 

 

Het nieuwe privaat luik zal ook beschikken over een handig mailingsysteem dat ook door de balies 

gebruikt kan worden. Dat systeem zou overigens vergelijkbaar zijn met het mailingsysteem dat onze 

balie nu reeds gebruikt. De kost die verbonden is aan het gebruik daarvan zal gedragen worden door 

de OVB, terwijl onze balie nu zelf de kosten van het huidige mailingsysteem draagt. De raad zal nog  

bekijken of het de moeite loont om over te stappen op het nieuwe mailingsysteem van de OVB. 

 

 

9.  Commissie protocol en PR 

 

De reacties op de nieuwjaarsreceptie waren overwegend positief. Wel blijkt Stad Leuven er opeens een 

andere visie op na te houden inzake het beleid rond de drankenbedeling naar de toekomst toe. De nog 

aanwezige gasten werden rond 19u. overigens nogal abrupt buitengejaagd. De stafhouder zal mee 

antwoorden op de nogal botte mail van Stad Leuven hierover. 

 

Mr. J. Mommaerts riep een werkgroep bij elkaar om een PR-marketingproject vanuit onze balie op 

poten te zetten, geïnspireerd door wat het notariaat in haar branche organiseert. Een drietal pistes 

liggen voor om de Leuvense advocatuur beter in the picture te zetten. Een en ander kan gekoppeld 

worden aan de eerstelijnsbijstand, aan OVB-sensibiliseringscampagnes, of er kan een eigen juridisch 

event gepland worden. De raad is ervoor gewonnen om voor de derde piste te kiezen: het organiseren 

van een eigen event. Mr. Mommaerts geeft nog mee dat het een open werkgeroep betreft, en eventuele 

geïnteresseerden kunnen zich melden bij het secretariaat tot uiterlijk 28 februari 2019. 



 
 

 

 

10. BJB en CJB 

 

Mr. T. Van Aerschot meldt dat de kruiscontroles vlekkeloos verliepen en inmiddels afgerond werden.  

Wat het CJB betreft, meldt Mr. Vangoidsenhoven dat er werd uitbetaald voor de periode van 1 

september 2017 tot en met 31 december 2017..Het  saldo  wordt naar alle waarschijnlijkheid uitbetaald 

in april of mei 2019 

 

11. Tucht 

 

De stafhouder bericht over twee recente tuchtuitspraken.  

 

 

 

 

VII. VARIA 

 

 

1. Lot van de koffiekamer tijdens de werken 

 

De raad beslist om voor wat betreft de koffiekamer, in de mate van het mogelijke (werken in 

april/mei), in vervanging te voorzien van Daisy in plaats van over te gaan tot de plaatsing van een 

koffiemachine 

 

 

 

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

  

 

 

 

Mr. Tim OP DE BEECK Mr. Erwin GOFFIN  

 

Secretaris Stafhouder 


