
 
 

 

 

VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 25 maart 2019 

(Gerechtelijk jaar 2018 – 2019) 

 

 

 
Aanwezig: 

 

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

Mrs., Tina VAN AERSCHOT, Liesbet VERMASSEN, Pascal NELISSEN GRADE, Hilde DERDE, 

Yoeri DECKERS, Elien VAN KERCKHOVEN, Johan MOMMAERTS, Febian APS, Gunter 

FRANSIS, Eva VANGOIDSENHOVEN, Annelies VERVAECKE en Tim OP DE BEECK. 

 

 

Verontschuldigd:   

 

Mrs. Bénédicte JACOBS en Evelien VAN LAER 

 

 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

 

1. Opnames op het tableau 

 

 

• Mr. Mathias VERBIST (als bijkantoor) 

 Dorpsstraat 22A 

 3150 Tildonk 

 Tel.: 015 41 73 60 

 Fax: 015 42 01 96 

 GSM: 0494 72 54 24 

 E-mail: mathiasverbist@alexius.be 

 Per 1 maart 2019, met behoud van anciënniteit sedert 01.09.2017 

 

• Mr. Kim SWERTS  

 Hertogstraat 139 / 0602 

 3001 Heverlee 

 Tel.: ? 

 Fax: ? 

 GSM: ? 

 E-mail: kim.swerts@gmail.com 

 Per 8 maart 2019, met behoud van anciënniteit sedert 01.10.2012 

 



 
 

 

 

2. Weglatingen van het tableau 

 

 

• Mr Issabel DE FRE 

 Per 1 februari 2019 

 Wegens haar overstap naar de balie van Antwerpen 

 

 

 

3. Weglatingen van de lijst van stagiairs 

 

 

• Mr Annelore LEMAIRE 

 Per 9 maart 2019 

 Wegens haar overstap naar de balie van Antwerpen 

 

• Mr Thomas VOS 

 Per 1 maart 2019 

 Wegens het niet-hernemen van zijn stage na onderbreking 

 

• Mr Evelien BREPOELS 

 Per 5 maart 2019 

 Wegens het niet-hernemen van haar stage na onderbreking 

 

• Mr Ornella SABATINO 

 Per 9 maart 2019 

 Wegens het niet-hernemen van haar stage na onderbreking 

 

 

 

II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 

 

 

• Mr. Anouk DE VLEESCHOUWER  

 Nieuw kantooradres:  

 Engelandstraat 61 

 3290 Diest 

 Tel.: 013 32 52 52 

 Fax: 013 32 52 50 

 E-mail: anouk@dofficelaw.be 

 Postbakje 21 

  

• Mr. Nele SENTE  

 Nieuw kantooradres:  

 St.-Jorislaan 16 

 3001 Leuven 

 Tel.: 016 22 59 05 

 E-mail: info@nelesente.be 

 Postbakje 126 

 

• Mr. Vincent SPINCEMAILLE  



 
 

 Nieuw kantooradres:  

 Broekstraat 50 / 1 

 3001 Leuven 

 E-mail: vincent.spincemaille@advocaat.be 

 

• Mr. Guillaume REYNDERS 

 Nieuw e-mailadres: kantoor@advocaat-reynders.be 

 Website: www.advocaat-reynders.be 

 

• Mr. Jos MOMBAERS 

 Nieuw e-mailadres: jos.mombaers@outlook.com 

 

• Mr. Pieter LEMMENS 

 Nieuw e-mailadres: lemmens.advocaten@gmail.com 

 

• Mr. Pieter PELGRIMS 

 Schrapping faxnummer  016 56 99 05 

 

• Mr. Katrien BEELEN 

 Nieuw e-mailadres: katrien.beelen@outlook.com 

 

• Mr. Sam VOET 

 Nieuw e-mailadres: svoet@telenet.be 

 

 

 

 

III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

 

1. Opening bijkantoor 

 

 

• Mr Isabelle WILLEMS 

 Adres bijkantoor:  

 Kleinkempenseweg 3, bus 3473 

 3473 Waanrode 

 Tel.: 016 85 43 22 

 Gegevens van het hoofdkantoor blijven gelden 

 

 

2. Omzetting hoofdkantoor in bijkantoor 

 

 

• Mr Luc VANLEEUW, per 1 januari 2019 op het adres Mechelsesteenweg 393 te 3020 Herent 

 

 

3. Erkenning als stagemeester 

 

 

De raad erkent als stagemeester: 

 



 
 

• Mr Carla CASSEAU 

• Mr Barbara WYDOOGHE 

 

Een confrater heeft zijn verzoek tot opname ingetrokken na bijkomend verzoek tot uitleg van de 

stafhouder, en twee confraters verzochten om weglating van de lijst in gelijkaardige omstandigheden. 
Betrokken confraters werden conform de Codex Deontologie voor Advocaten opgeroepen zoals in 

tucht teneinde gehoord te worden, doch deze hoorzittingen hebben ingevolge voormelde verzoeken 

van de confraters zelf, geen doorgang gevonden. 

 

 

4. Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst 

 

 

De raad verleent goedkeuring aan de statuten van: 

 

• Mrs. Marleen DENEF, Coralie MATTELAER en Xanne HOLVOET, voor oprichting  

van de burgerlijke CVBA “IMPACT ADVOCATEN” 

 

 

 

IV. BALIE LEUVEN 

 

 

1. Taxaties 

 

De beslissing van één taxatieadvies wordt verdaagd naar de volgende zitting van de raad. 

 

 

2. Financiën 

 

Mr. L. Vermassen geeft opnieuw een stand van zaken met betrekking tot de financiën en meer bepaald 

de verdere opvolging van de inning van de baliebijdragen. Deze loopt vrij vlot. Nog 36 confraters 

hebben niet betaald. Ze hebben tijd tot 31.03.2019, nadien volgt 10% boete. Voor een aantal anderen 

loopt een afbetalingsplan. 

 

Daarnaast wordt een voorlopige balans opgemaakt van boekjaar 2018 van onze balie, en daaruit blijkt 

dat de cijfers relatief gunstig uitvallen. Er is allicht een gunstig saldo, weliswaar deels te wijten aan 

occasionele factoren (o.m. een tijdlang minder personeelskosten wegens de afwezigheid van Mevr. 

Desimpel, alsook een inhaalbeweging van Precura inzake achterstallige sponsoring). Volgende maand 

volgen meer details. 

 

 

3. Commissie Permanente Vorming 

 

De Jonge Balie dringt erop aan dat er vanuit de balie zelf iets meer ruchtbaarheid (en langer van 

tevoren) zou worden gegeven aan de aankondigingen van activiteiten binnen de permanente vorming. 

De opkomst is immers niet steeds even groot. Nochtans worden de geplande vormingen op het privaat 

luik van onze baliewebsite weergegeven (en de Jonge Balie kan die er trouwens ook zelf opzetten), 

maar er zullen voortaan ook aparte mailings specifiek rond  de permanente vorming rondgestuurd 

worden. Hoe dan ook zou er steeds op vaste momenten moeten gecommuniceerd worden rond 

permanente vorming. 

 

 



 
 

4. Commissie Controle derdengelden / witwascel 

 

Mr. H. Derde geeft een stand van zaken rond de rapportering van de derdengelden: 3 van de 20 

confraters die gecontroleerd werden hebben nog niet gereageerd. Nog een 30-tal confraters hebben 

niet gerapporteerd. Sommigen hebben nog steeds geen derdenrekening, nog anderen rapporteerden 

foutief. Geval per geval worden de nodige stappen voorzien.  

 

 

5. Commissie Verzekeringen en Sociale Voorzieningen 

 

Mr. Y. Deckers heeft verdere initiatieven genomen ter concretisering van het idee om de polissen van 

Precura en de cyberverzekering op onze website te publiceren, dit via een link met de OVB-website. 

De introductieteksten voor onze eigen website zijn inmiddels klaar, en een en ander zal spoedig 

geconcretiseerd worden. 

 

Op 26 april 2019 vindt een vergadering met Precura plaats om een evaluatie te maken van de huidige 

stand van zaken. 

 

 

6. Commissie Stage en Beroepsopleiding 

 

Het reglement ter hervorming van de nieuwe beroepsopleiding werd geagendeerd voor inoverweging-

neming op de komende algemene vergadering van de OVB. De raad voert verdere reflexie op de 

recente gang van zaken bij de OVB betreffende de geplande nieuwe regeling inzake de beroepsoplei-

ding, met name dan de snelheid waarmee een dergelijke copernicaanse ommezwaai erdoorheen 

geloodst wordt. Tegen de AV zal nog een en ander verder bekeken worden. 

 

 

7. Commissie Tucht 

 

De stafhouder meldt dat tegen een confrater een bijkomend tuchtdossier werd geopend, dit wegens het 

negeren van een tijdelijk beroepsverbod ingevolge schorsing. 

 

 

8. BJB en CJB 

Nihil. 

 

9. Commissie deontologie 

 

De stafhouder komt terug op het voorstel voor tot afschaffing van lid zes en lid 7 van art. 9 van ons 

baliereglement, zijnde de regel waarbij de twee langst zetelende leden van de raad dienen uit te treden 

voor zover zij zes jaar of meer hebben gezeteld. De raad wisselt hierover opnieuw van gedachten en 

gaat over tot stemming: 10 leden stemmen voor, 4 leden onthouden zich, een stemt tegen. Leden 6 en 

7 van art. 9 van ons baliereglement zijn bij deze afgeschaft. 

 

 

10. Commissie adviezen 

 

Er werd voor twee confraters advies verleend met het oog op eventuele opname op de lijst van 

curatoren. 

 



 
 

 

11. Commissie protocol 

 

Mr. J. Mommaerts geeft verslag van de vergadering die de commissie hield inzake de acties die ze 

ondernemen met als doel de Leuvense advocaat in the picture te zetten. Er werd uitvoerig 

gebrainstormd over mogelijk te volgen pistes. In het bijzonder lag de vraag voor op welke andere golf 

er eventueel gesurft kan worden: Open Monumentendag? Open Bedrijvendag? Ideaal Wonen? De 

Leuvense Handelsbeurs? In het zog van deze evenementen zouden we sneller ons publiek bereiken.  

 

Extra reclame voor eerstelijnsbijstand lijkt primordiaal. Maar vooral een tekort qua marketing dient 

geremedieerd. Alleen mag de fout niet gemaakt worden om uiteenzettingen te houden boven de 

hoofden van het publiek . Er is dus communicatie- en marketingadvies nodig. Een verslag hierover 

volgt en er zal verder vergaderd worden, ook met de Jonge Balie erbij: vooral jonge mensen moeten 

zich kunnen profileren. Pas ten vroegste in het najaar (gelet op de timing van de meeste van de 

geviseerde evenementen) zullen de plannen van stapel rollen. Er is trouwens nog geen nieuws over 

eventuele deelname van Justitie (gerechtsgebouw) aan de Open Monumentendag in september , en dit 

wegens de dan nog aan de gang zijnde werken. 

 

 

12. Commissie internationale betrekkingen 

 

De balie kreeg het verzoek vanwege een confrater om ergens in de maand mei een rondleiding te 

willen geven in het gerechtsgebouw aan een tiental Amerikaanse studenten en hun twee docenten van 

de Washburn University. Zij doen een Europese "gerechtelijke tournee" en bezoeken bij de UCLL-

hogeschool. Mr. T. Op de Beeck zal de rondleiding op 22 mei 2019 voor zijn rekening nemen. 

 

 

 

VII. VARIA 

 

 

1. Lot van de koffiekamer tijdens de werken 

 

De data waarop de evacuatie van de gang en de balielokalen (secretariaat, kabinet stafhouder en 

koffiekamer) begint, zijn verschoven. Tussen 8 mei en 17 juni 2019 is onze gang off limits. De 

afspraken met de nieuwe koffiedame werden daaraan aangepast. Aan de firma MERAK wordt 

intussen offerte gevraagd om de archieven te vernietigen die weg mogen. Er komt op die wijze een 

ruimte vrij voor de balie op de tweede verdieping van het gerechtsgebouw. 

 

 

2. Benaming van de Balie in de KBO-kruispuntbank 

 

In de kruispuntbank wordt onze benaming gemoderniseerd en gewijzigd naar “Orde van Advocaten bij 

de balie van Leuven”. 

 

 

 

Datum volgende raad: maandag 29 april 2018 om 17u. 

  

 

Mr. Tim OP DE BEECK Mr. Erwin GOFFIN  

Secretaris Stafhouder 


