
 
 

 

 

VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 27 mei 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, Johan MOMMAERTS, Bénédicte JACOBS, Eva VANGOIDSENHOVEN, Elien 

VAN KERCKHOVEN, Febian APS, Gunter FRANSIS, Annelies VERVAEKE en Tim OP DE 

BEECK. 

 

 

Verontschuldigd:   

 

Mr. Evelien VAN LAER 

 

 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

 

 

1. Weglatingen van het tableau 

 

 

• Mr Luc LEJEUNE 

 Per 2 mei 2019 

 Ingevolge zijn overlijden op die datum 

 

• Mr Françoise CARLIER 

 Per 29 april 2019 

 Wegens haar overstap naar de balie van Brussel 

 

• Mr Lore DEWIT 

 Per 29 april 2019 

 Wegens haar overstap naar de balie van Brussel 

 

• Mr Felien KINO 

 Per 1 mei 2019 

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

 



 
 

• Mr Tine LIJNEN 

 Per 13 mei 2019 

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

 

• Mr Stijn GEUVENS 

 Per 6 mei 2019 

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

 

 

 

2. Weglatingen van de lijst van stagiairs 

 

 

• Mr Julie STRAUVEN 

 Per 8 april 2019 

 Wegens haar overstap naar de balie van Antwerpen 

 

• Mr Antoinette SPREUTELS 

 Per 15 april 2019 

 Wegens haar overstap naar de balie van Brussel-NL 

 

• Mr Lisa VANDORPE 

 Per 16 mei 2019 

 Wegens haar overstap naar de balie van Brussel-NL 

 

• Mr Anne MEERTENS 

 Per 1 mei 2019 

 Wegens het niet-hernemen van haar stage na onderbreking 

 

 

 

II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 

 

 

• Mr. Ilse KEMPENEERS 

 Nieuw e-mailadres: info@ilsekempeneers.be 

 

 

 

 

III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

 

1. Erkenning als stagemeester 

 

 

De raad erkent als stagemeester: 

 

• Mr Klara HELSEN 

 

 

 



 
 

 

 

2. Opname op de lijst van advocaten in tweedelijnsbijstand 

 

 

De raad neemt op: 

 

• Mr Christos GOUNAKIS 

 

 

 

IV. OVB 

 

 

1. Commissie stafhouders 

 

De stafhouders hebben onlangs vergaderd, en daarbij lagen zes essentiële thema's ter discussie voor. 

Daar werd als volgt over gebrainstormd: 

 

- Orde van Vlaamse advocaten in plaats van de OVB: voorlopig blijken de geesten daarvoor 

niet rijp.  

- Zijn het behartigen van de belangen van advocatuur alsook deze van de rechtszoekenden zoals 

heden verankerd in art. 495 Ger.W., allebei kerntaken van de OVB, of enkel de eerste? De 

stafhouders zijn van mening dat op beide fronten moet worden gestreden. 

- Hoe moet er worden omgegaan met de soms uiteenlopende regels inzake deontologie tussen 

Vlaanderen en Wallonië? Meer overleg tussen OVB en OBFG is absoluut noodzakelijk. 

- Hoe moet de OVB geleid worden, hoe moet de aanstelling van haar bestuursleden verlopen en 

welke functie bekleden de stafhouders daarin?  De stafhouders zijn alleszins geen vragende 

partij om lid te worden van de raad van bestuur. Een aantal van acht bestuursleden wordt ook 

als toereikend gezien. 

- Welke zijn de bevoegdheden van de Algemene Vergadering van de OVB en hoe moet deze 

worden samengesteld? Er bestaat eensgezindheid over om de leden ervan uit de lokale raden 

te laten komen, eventueel met een coöptatiemogelijkheid voor bepaalde externe leden met een 

specifieke meerwaarde. 

- Hoe moeten de OVB-commissies ingevuld worden en welke moeten hun bevoegdheden zijn? 

Er bestaat consensus over om af te stappen van het principe van regionale proportionaliteit. Er 

moet naar gestreefd worden om de beste krachten binnen een bepaalde materie bij elkaar te 

krijgen, ongeacht van welke balie zijn afkomstig zijn. De voorzitter van een commissie hoeft 

ook geen bestuurder te zijn. 

 

Het spreekt voor zich dat dit slechts gedachtewissels zijn, en dat het steeds de Algemene Vergadering 

van de OVB zal zijn die hierin op termijn de beslissingen zal nemen. 

 

 

 

V. BALIE LEUVEN 

 

 

1. Taxaties 

 

De raad behandelt drie taxatieadviezen (waarvan eentje onder voorbehoud van correctie) en verdaagt 

een vierde naar de volgende raad. 

 



 
 

Er zal voortaan worden meegedeeld in de oproepingsbrieven dat partijen kunnen opteren voor 

schriftelijke verschijning, met dien verstande dat de commissie nog steeds zelf wel partijen kan 

oproepen wanneer ze dat nodig acht. 

 

 

2. Commissie Permanente Vorming 

 

De stafhouder oppert het idee om voorafgaandelijk aan de algemene vergadering in juni een vorming 

te organiseren om het op stapel staande reglement omtrent de multidisciplinaire samenwerking, alsook 

omtrent de uitbreiding van de parameter van ons beroep nader te laten toelichten . OVB-bestuurder 

Alex Tallon is bereid om hierbij tekst en uitleg te verschaffen. 

 

 

3. Commissie Controle derdengelden / witwascel 

 

Mr. H. Derde meldt dat de commissie momenteel bezig is met de controle van de bij loting 

geselecteerde derdenrekeningen. Volgende week wordt er verder samengezeten daarover.  

 

 

4. Commissie balie-magistratuur 

 

Mr. E. Vangoidsenhoven bericht verder over de stand van zaken in het initiatief dat zij neemt om 

consultatiehoeken met verhoogde panelen te voorzien op de tweede verdieping van het justitiepaleis, 

omdat er momenteel te weinig gelegenheid is om er met cliënten discreet te kunnen consulteren. 

Daarnaast rijpen er ook plannen voor een werkruimte in de achterkamer van de koffiekamer. Een en 

ander zal worden meegenomen in het overleg balie-magistratuur. De balie wenst er intussen ook aan te 

dringen om de ruimte van de intussen in onbruik geraakte bibliotheek minstens tijdelijk opnieuw te 

mogen gebruiken als werkruimte voor onze confraters. 

 

Op de vraag die enkele maanden geleden in de raad werd geopperd, nl. of de fusie van de griffies van 

de Leuvense vredegerechten enige kritiek uitlokte, kwam geen reactie. 

 

 

5. Commissie Verzekeringen en Sociale Voorzieningen 

 

Mr. Y. Deckers heeft, samen met de stafhouder, een vergadering met Amlin bijgewoond. Ook Mr. D. 

Bosmans, die tot voor kort de aansprakelijkheidsdossiers van onze balie behartigde, was hierbij 

aanwezig. 

 

Uit de cijfers bleek vooral dat er een toename van aansprakelijkheidsgevallen te noteren viel na de 

inwerkintreding van Potpourri II in strafzaken. Ook inzake adviesverlening doen zich meer problemen 

voor. 

 

Met betrekking tot de curatoren meldt Mr. De Rieck dat men momenteel bezig is om hun 

aansprakelijkheidsverzekering via de OVB te regelen, en niet langer individueel (waarop onvoldoende 

controle is). Men wil daarbij ook absoluut een verzekering tegen insolvabiliteit. De balies stonden daar 

unisono gunstig tegenover, maar moeten wel elk de formele beslissing in die zin nog nemen. 

 

De stafhouder meldt nog dat hij recent van een Leuvens advocaat te horen kreeg dat deze een goede 

ervaring had met de cyberverzekering en door hen prima werd verdergeholpen. 

 

6. Commissie Stage en Beroepsopleiding 



 
 

De stafhouder hield zopas een vergadering met de Leuvense docenten om hun visie op de eventueel 

geplande hervormingen in de beroepsopleiding wat duidelijker te kunnen uitwerken. 

 

Daaruit bleek dat de cursussen voldoende up to date worden geacht, maar dat anderzijds de filmpjes 

die als didactisch materiaal worden gebruikt volstrekt verouderd zijn. Grosso modo blijkt er geen 

vraag te bestaan naar een uitbreiding van het aantal lesuren. 

 

Wel werd nog gesuggereerd dat de opleiding best effectief los van de stage zou komen te staan, met 

allerhande formules van stage en opleiding (bv. cursus gekoppeld aan enkele maanden – onbetaalde – 

stage op een kantoor). Verandering is alleszins nodig, maar niet volgens de plannen die momenteel 

voorliggen. Bij de OVB zal men in juni opnieuw vergaderen over de verdere evolutie van het pakket 

hervormingen. 

 

 

7. Commissie Tucht 

 

De stafhouder meldt dat tegen twee confraters een tuchtdossier werd geopend, en in eentje was er een 

bevestiging van de voorzitter van de tuchtraad inzake een sepot van de stafhouder (na rechtstreekse 

klacht van een burger). 

 

 

8. BJB en CJB 

 

Mr. T. Van Aerschot meldt dat de pro-Deogelden zopas gestort werden. Eenieder kijkt best na of de 

gelden effectief zijn toegekomen. Het weze voorts nog een keer herhaald dat de pro-Deodossiers net 

als vorig jaar tegen 30 juni 2019 afgesloten dienen te worden. 

 

De raad staat tevens stil bij de - steeds vaker gesignaleerde - trend dat het goedkeuren van pro-

Deoaanvragen soms geruime tijd op zich laat wachten. Binnen het BJB zal hieraan de nodige aandacht 

besteed worden en zal men trachten hierop nauwer toe te zien.  

 

Inzake de CJB deelt Mr. E. Vangoidsenhoven mee dat de permanenties eerstelijnsbijstand die zijn 

waargenomen  in de periode  januari tot augustus 2018 zijn uitbetaald. Gelet op het batig eindsaldo 

heeft de CJB beslist om de tableau-advocaten voor deze periode eenmalig aan 70,00 € per uur (in 

plaats van 60,00 € per uur) en de advocaat-stagiairs aan 35,00 € (in plaats van 30,00 €) uit te betalen.  
Jaarlijks zal in functie van de werkingskosten van de CJB bekeken worden of de vergoeding van 60,00 

€, respectievelijk 30,00 € per uur kan worden opgetrokken.  
  
Voor de werkingsjaren 2015-2016 en 2016-2017  is in mei 2019 door de CJB aan Balie Leuven een 

bedrag uitbetaald van  respectievelijk 10.679,46 € en 8000,27 €. Dit betreft een vergoeding voor de 

tussenkomst van de balie in de werking van het CJB (terbeschikkingstelling van de infrastructuur en 

de arbeidstijd van Sandra). Voor het werkingsjaar 2017-2018 wordt deze vergoeding begroot op 

3000,00 €. Naar de toekomst toe  is beslist dat deze vergoeding in principe 3000,00 € bedraagt, maar  

hiervan kan worden afgeweken in functie van de werkingskosten van de CJB . 
 

 

9. Commissie communicatie 

 

Mr. Vervaeke organiseerde met enkele vrijwilligers (niet-advocaten) een opzoeksessie op de chatbot 

(cfr. verslag van vorige raad). De resultaten daarvan waren eerder bedroevend: de gebruiker wordt 

onvoldoende geholpen in zijn zoektocht naar een juist advies. Heel wat vragen zijn ongelukkig 

gekozen en lijken irrelevant. De tool op zich is uiteraard dynamischer dan een statische website, maar 

eens men vastloopt kan men niet terug, maar moet men de opdracht van voor af aan herbeginnen. 



 
 

 

De raad concludeert hierin derhalve - vooralsnog - niet te investeren. 

 

 

 

VII. VARIA 

 

 

1. Lot van de koffiekamer / koffiedame tijdens de werken 

 

De vraag stelt zich of de koffiedame, die sowieso niet meer voor de korte periode tussen juni en het 

gerechtelijk verlof zou terugkeren, überhaupt nog dient terug te keren. Het nut van een koffiedame 

staat eens te meer ter discussie, niet in het minst om budgettaire redenen,  waarbij kan gedacht worden 

aan de vervanging door een kwaliteitskoffiemachine. Er blijkt voor afschaffing van de koffiedame 

geen algemeen draagvlak te bestaan binnen de raad, zodat deze nog niet aan de orde is. Mrs. P. 

Nelissen Grade en E. Vangoidsenhoven zullen de nodige initiatieven nemen voor het selecteren van 

kandidaturen voor een nieuwe koffiedame voor volgend gerechtelijk jaar. 

 

 

2. Publiciteitsevent balie Leuven najaar 2019 

 

De werkgroep-marketing (cfr. verslag vorige raad) heeft momenteel als project voor ogen om aan te 

sluiten bij de Open Bedrijvendag op 6 oktober 2019. Over dit project, dat beoogt onze balie en het 

beroep van advocaat op een positieve wijze in de picture te zetten bij het grote publiek, zal naderhand 

nog uitgebreid bericht worden. 

 

 

3. Verkiezingen 2019 

 

De raad bekrachtigt de datum van de stemopname, zijnde 20 juni 2019, alsook de namen van de 

confraters die deze werkzaamheden zullen verrichten. 

 

De Algemene Vergadering vindt plaats op 21 juni 2019 in de assisenzaal.  

 

 

 

 

 

Datum volgende raad: maandag 24 juni 2019 om 17u. 

  

Mr. Tim OP DE BEECK Mr. Erwin GOFFIN  

Secretaris Stafhouder 


