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VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 23 september 2019 

(Gerechtelijk jaar 2019 – 2020) 

 

 

 
Aanwezig: 

 

Stafhouder Erwin GOFFIN, Prostafhouder Jan DE RIECK, Vicestafhouder Veerle 

VANDUFFEL, Mrs. Tina VAN AERSCHOT, Liesbet VERMASSEN, Yoeri DECKERS, Johan 

MOMMAERTS, Eva VANGOIDSENHOVEN, Patrick ZONDERMAN, Gunter FRANSIS, 

Veerle BORREMANS, Carolien VANACKER, Elien VAN KERCKHOVEN, Annelies 

VERVAEKE en Tim OP DE BEECK. 

 

 

Verontschuldigd: 

 

Mrs. Pascal NELISSEN GRADE en Febian APS 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

 

1. Opnames op het tableau 

 

 

• Mr Martine VERPLANCKE 

 Mechelsestraat 107 - 109 

 3000 Leuven 

 Tel.: 016 23 98 29 

 Fax: 016 29 28 05 

 E-mail: martine.verplancke@dewallens-pertners.be 

 Per 26 augustus 2019 

 

• Mr Marie SMEETS (voorheen bijkantoor) 

 Ridderstraat 35 

 3440 Zoutleeuw 

 Overige gegevens blijven ongewijzigd 

 Per 1 september 2019 
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2. Weglatingen van het tableau 

 

 

• Mr David JANS 

 Per 6 september 2019 

 Op eigen eenvoudig verzoek 

 

• Mr Rob CUYPERS 

 Per 31 augustus 2019 

 Wegens stopzetting van zijn activiteit als advocaat 

 

• Mr Alexander TIMMERMANS 

 Per 3 september 2019 

 Wegens zijn overstap naar de balie van Antwerpen 

 

• Mr Christoph MARICAU 

 Per 30 augustus 2019 

 Wegens zijn overstap naar de balie van Brussel 

 

• Mr Ruben BOETS 

 Per 1 september 2019 

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

 

• Mr Julie VERMEULEN 

 Per 1 september 2019 

 Wegens haar overstap naar de balie van Antwerpen 

 

• Mr Els GYPEN 

 Per 1 augustus 2019 

 Wegens haar overstap naar de balie van de Provincie Antwerpen 

 

 

 

3. Opnames op de lijst van stagiairs 

 

 

• Mr Wietse VREBOS 

 Stagemeester: Mr C. Dens 

 Beukenplein 7 

 3290 Diest 

 Tel.: 013 33 76 49 

 Fax: 013 77 81 21 

 GSM.: 0495 75 27 21 

 E-mail: advo.vrebos@gmail.com 

 Per 1 september 2019, met behoud van anciënniteit sedert 1 oktober 2018 
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4. Weglatingen van de lijst van stagiairs 

 

 

• Mr Silke VAN DE WALLE  

 Per 27 augustus 2019 

 Wegens haar overstap naar de balie van Gent 

 

• Mr Kim ROBIJNS 

 Per 1 september 2019 

 Wegens haar overstap naar de balie van Limburg 

 

• Mr Lies VAN WELDE 

 Per 1 augustus 2019 

 Wegens haar overstap naar de balie van Brussel-NL 

 

• Mr Elyse VANDEVELDE 

 Per 1 augustus 2019 

 Wegens haar overstap naar de balie van Antwerpen 

 

• Mr Helena DE SCHREYE 

 Per 1 augustus 2019 

 Wegens het niet-hernemen van haar stage na onderbreking 

 

 

 

5. Wijziging stagemeester 

 

 

• Mr. Sabine BRIJS, per 2 september 2019 

 Nieuwe stagemeester : Mr. C. Vandebroek 

 Vaartstraat 68 - 70 

 3000 Leuven 

 Tel. 016 30 14 40 

 Fax: 016 30 14 44 

  

• Mr. Dieter KRAUSE, per 14 september 2019 

 Nieuwe stagemeester : Mr. Y. Deckers 

 Vaartstraat 64 

 3000 Leuven 

 Tel. 016 31 01 31 

 Fax: 016 22 51 01 

  

• Mr. Britt VERLIES, per 1 september 2019 

 Nieuwe stagemeester : Mr. G. Reynders 

 Grasbos 88 

 3294 Molenstede 

 Tel. 013 31 18 72 

 Fax: 013 32 16 71 
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II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 

 

 

• Mr. Geert DEMIN  

 Nieuw kantooradres:  

 Vaartstraat 42 

 3000 Leuven 

 Overige gegevens blijven ongewijzigd 

 

• Mr. Alexander MEUWISSEN  

 Nieuw kantooradres:  

 Parijsstraat 62 / 0002 

 3000 Leuven 

 Fax: 016 22 38 06 

 GSM: 0473 53 22 86 

 E-mail: alexander.meuwissen@advocaat.be 

 

• Mr. Jana ALLARD  

 Nieuw kantooradres:  

 Begijnhof 3 

 3200 Aarschot 

 Tel.: 016 56 66 12 

 Fax: 016 56 41 50 

 GSM: 0498 70 55 08 

 E-mail: advocaat.allard@gmail.com 

 

 

 

 

III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

 

1. Erkenning als stagemeester 

 

 

De raad erkent als stagemeester: 

 

• Mr Steven VAN DE KERKHOF 

 

 

 

2. Onderbreking van de stage 

 

 

• Mr. Carl KEMPENEERS 

 Per 3 juni 2019  

 Voor de duur van 1 jaar 
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3. Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst 

 

 

De raad verleent goedkeuring aan de statuten van: 

 

• Mr. Joris RAPORT, voor oprichting van de BV "Raadsman Raport" 

 

• Mr. Dorien SALAETS, voor oprichting van de BV "Strix Advocaten" 

 

 

 

 

IV. OVB 

 

 

1. Commissie deontologie 

 

Er wordt gewerkt aan een ontwerpreglement inzake “Advocaten en digitale technologie”, en 

tevens herleeft de tendens om de schriftelijke overeenkomst tussen advocaat en cliënt inzake het 

ereloon mogelijks verplicht te maken. Hierover zal in de nabije toekomst allicht nog heel wat 

inkt vloeien. 

 

 

 

V. BALIE LEUVEN 

 

 

1. Taxaties 

 

De raad behandelt twee taxatieadviezen ten behoeve van de rechtbank (LEU/18-19/0023/EL en 

LEU/18-19/0097/EL). 

 

 

2. Commissie Financiën 

 

Mr. L. Vermassen geeft een halfjaarlijkse stand van zaken van de begroting, en licht daarbij de 

meest markante cijfers en tendensen toe. Het feit dat Precura niet meer sponsort doet zich 

gevoelen, en verder vielen de secretariaatskosten (IT) wat hoger uit wegens de verhuis.  

 

Grosso modo valt te besluiten dat de begroting op schema zit. 

 

 

3. Commissie Controle derdengelden / witwascel 

 

Een aantal dossiers van vorig jaar wordt nog afgehandeld. Voor de nieuwe controles is het nog 

ruim vroeg. 
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4. Commissie Verzekeringen en Sociale Voorzieningen 

 

Mr. Y. Deckers meldt dat de premies van onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering allicht 

zullen geïndexeerd worden. 

 

 

5. Commissie Stage en Beroepsopleiding 

 

Wat de hervorming van de beroepsopleiding betreft, staat er op de komende Algemene 

vergadering van de OVB een eventuele inoverwegingname gepland van het nieuwe reglement 

ter zake. Tegen de volgende raad zullen eventuele bedenkingen opgelijst worden. Overigens ligt 

er een voorstel voor om de cursuskosten op te trekken naar 750,00 € per jaar per stagiair. De 

raad reageert hierop niet meteen positief. 

 

 

6. Commissie Tucht 

 

De stafhouder meldt dat tegen één tuchtzaak werd gepleit voor de Tuchtraad te Brussel 

betreffende een confrater die niet had voldaan aan de regels inzake permanente vorming, niet-of 

laattijdig beantwoorden van brieven van de stafhouder, laattijdige betaling baliebijdrage en het 

optreden tijdens een schorsing. 

 

 

7. BJB en CJB 

 

Mr. T. Van Aerschot meldt dat de nieuwe BJB-module er nu echt zou aankomen. Dit zal een 

extra kost (pro rata) voor de balies met zich brengen, voor Leuven goed voor 17.000,00 €. 

 

Een dossier waarin een rechtszoekende beroep aantekende bij de Leuvense arbeidsrechtbank 

tegen een beslissing van het BJB werd behandeld en staat voor uitspraak in oktober. 

 

De controles van de pro-Deoverslagen werden inmiddels afgerond. Vanaf oktober starten de 

kruiscontroles in hun nieuwe format, die een stuk eenvoudiger zou moeten zijn.  

 

Mr. E. Vangoidsenhoven deelt mee dat inzake het CJB er momenteel gewacht wordt op verdere 

initiatieven vanuit de OVB inzake de diverse plannen die voorliggen. Hierover volgt in de 

nabije toekomst meer informatie. 

 

 

8. Commissie communicatie 

 

De raad wordt verder ingelicht aangaande de initiatieven die de werkgroep-marketing (cfr. 

verslagen vorige raden) voorbereidt betreffende een marketing-event waarmee ons beroep zich 

op positieve wijze in het licht wil stellen voor het grote publiek.  

 

Het aangezochte marketingbureau heeft eind augustus overleg gepleegd met enkele advocaten 

om te peilen naar hetgeen leeft in onze beroepsgroep. Er zal eind december tot actie worden 

overgegaan, onder het motto “Mijn advocaat verdient een standbeeld”. In diverse steden van het 

arrondissement zullen standbeelden als advocaat worden aangekleed, met de bedoeling om op 
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ietwat provocerende wijze om de aandacht van het publiek te vragen. Tegelijk wordt er 

campagne gevoerd op sociale media. 

 

In februari en april zal dan een soort “meet & greet” met advocaten worden georganiseerd in 

Leuven, Tienen en Diest, waar we voor particulieren en voor bedrijven telkens een rollenspel 

rond een concrete casus zal uitgewerkt worden. Er zal iemand aanspreekbaar zijn voor directe 

vragen vanuit de deelnemers, en afgesloten wordt er met een drink. 

 

Er zal ook nauw worden samengewerkt met de Conferentie van de Jonge Balie (met 

bijvoorbeeld een synchronisatie van de decemberactiviteit met de kerstrun van de Conferentie). 

 

 

9. Commissie Permanente Vorming 

 

De stafhouder kondigt aan dat de controle per 1 oktober 2019 zal starten (voor de punten 

ingediend tot en met 31 augustus 2019), met de mogelijkheid voor diegenen die in gebreke 

blijven om hun puntenaantal in regel te brengen tegen uiterlijk 15 november 2019. 

 

 

 

VI. VARIA 

 

 

1. Jonge Balie: evaluatie dag van de stagiair 

 

Op 13 september heeft de Jonge balie haar traditionele stagiairsdag voor de nieuwe stagiairs 

georganiseerd. De reacties hierop zijn positief, al rijst de vraag of sommige items (bijvoorbeeld 

de werking van de BJB-module) te vroeg komen en te weinig aanschouwelijk zijn voor de 

stagiairs. Een volledige dag is overigens erg intensief, en er kan gedacht worden aan een 

spreiding over meerdere avonden. Een en ander zal samen met de Conferentie van de Jonge 

Balie herbekeken worden. 

 

 

2. Voorstelling van de stagiairs aan de magistratuur 

 

Op 23 oktober 2019 om 12u. worden de nieuwe stagiairs, in aanwezigheid van hun 

stagemeesters, voorgesteld aan de magistraten. Mr. A. Vervaeke zorgt voor de verdere 

uitwerking hiervan qua catering. De stafhouder doet een oproep aan de leden van de raad om 

hierbij in groten getale aanwezig te zijn. 

 

 

3. Vervanging Mr. Borremans als lokale ombudsman 

 

Er wordt een nieuwe kandidaat-lokale ombudsman gezocht in opvolging van Mr. V. Borremans. 

Hij of zij dient erkend bemiddelaar te zijn met minstens 10 jaar anciënniteit, en dient een 

algemene kennis van het toepasselijk recht te hebben.. Wie zich hiertoe geroepen voelt, en aan 

de voorwaarden voldoet, kan zijn kandidatuur stellen hiertoe. 
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4. Vervanging Mr. Vangoidsenhoven als lid van de Algemene Vergadering van de 

OVB 

 

Mr. Eva Vangoidsenhoven trekt zich terug als lid van de Algemene Vergadering van de OVB.  

Bij de vorige verkiezingen voor de leden van de Algemene Vergadering, waren er geen 

opvolgers. Derhalve dient de raad van de Orde een nieuw lid te verkiezen. Als enige kandidaat 

om haar op te volgen, dient Mr.Veerle Vanduffel zich aan. De raad stemt unaniem in met deze 

kandidatuur, zodat zij ook verkozen wordt om mr.Vangoidsenhoven te vervangen. 

 

 

5 Brief OVB inzake controlecel derdengelden 

 

De OVB deelt mee dat maximaal vijf leden dienen te worden afgevaardigd voor de controlecel 

derdengelden. Mr. P. Zonderman was hierin al actief, en hij heeft zijn kandidatuur bevestigd. 

Mr. Zonderman licht ook verder toe wat de werking van de controlecel inhoudt.  

 

 

6 Openingsconferentie 2019. 

 

Deze gaat door op vrijdag 4 oktober 2019, met start van het officiële gedeelte om 17u., en 

aansluitend het avondfeest in de Engelenburcht in Tildonk.  

 

 

7 Speciale raad 1 oktober 2019. 

 

Op 1 oktober 2019 om 12u. vindt een buitengewone raad plaats voor opname van de nieuwe 

stagiairs. 

 

 

 

 

 

Datum volgende raad: maandag 21 oktober 2019 om 17u. 

  

Mr. Tim OP DE BEECK Mr. Erwin GOFFIN  

Secretaris Stafhouder 

 


