
 
 

 

 

VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 24 juni 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, Bénédicte JACOBS, Eva VANGOIDSENHOVEN, Elien VAN KERCKHOVEN, Febian 

APS, Gunter FRANSIS, Annelies VERVAEKE, Evelien VANLAER en Tim OP DE BEECK. 

 

 

Verontschuldigd:   

 

Mr. Johan MOMMAERTS  

 

 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

 

1. Opnames op het tableau 

 

 

• Mr Joost HUYSMANS, per 24 juni 2019 

 

• Mr Elise DEGROOTE, per 24 juni 2019 

 

 

 

2. Weglatingen van het tableau 

 

 

• Mr Johan PEETERS 

 Per 14 juni 2019 

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

 

 

 

3. Opnames op de lijst van stagiairs 

 

 



 
 

• Mr Rosie PEETERS 

 Stagemeester: Mr J. Verstraeten 

 Vaartstraat 68 - 70 

 3000 Leuven 

 Tel.: 016 30 14 40 

 Fax:  016 30 14 44 

 Per 24 juni 2019 

 

• Mr Lisa VAN LANDSCHOOT 

 Stagemeester: Mr T. De Gendt 

 Leopold I-straat 32 

 3000 Leuven 

 Tel.: 016 22 86 64 

 Fax:  016 29 94 04 

 Per 17 juni 2019, met behoud van anciënniteit sedert 3 september 2018 

 

 

 

5. Wijziging stagemeester 

 

 

• Mr. Elien VOORTMANS, per 17 juni 2019 

 Nieuwe stagemeester : Mr. L. Drake 

 Aarschotsesteenwen 191 

 3012 Leuven 

 Tel. 0493 32 06 63 

 Fax: 015 65 62 95 

 E-mail: elien.voortmans@legaldirect.be 

  

 

 

 

II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 

 

 

Nihil  

 

 

 

III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

 

 

1. Onderbreking van de stage: verlenging termijn 

 

 

• Mr. Lies MARQUET 

 Onderbreking die in principe loopt tot 29.06.2019 wordt verlengd tot 22.07.2019, datum   

waarop de stage opnieuw zal worden aangevat 

 

 

2. Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst 



 
 

 

 

De raad willigt de aanvragen in van: 

 

• Mr. Willem MATTON, voor oprichting van de BV "Advocatenkantoor Matton Willem" 

 

• Mr. Raf VAN GOETHEM, voor omzetting van de BVBA "Raf Van Goethem" naar een BA 

 

 

 

 

IV. OVB 

 

 

Nihil 

 

 

 

V. BALIE LEUVEN 

 

 

1. Taxaties 

 

De raad behandelt één taxatieadvies ten behoeve van de rechtbank. 

 

 

2. Penningmeester 

 

Mr. L. Vermassen deelt mee dat ING eraan denkt om de omzetbonus, goed voor 90.000,00 € per jaar 

aan sponsoring, af te schaffen, en dit bedrag in de plaats daarvan zou “spenderen” aan het steunen van 

IT-projecten in balieverband. Een zekerheid is dit nog niet, en vanuit balie Brussel bereikten ons 

trouwens andersluidende berichten. Hoe dan ook zou deze afschaffing voor onze balie geen goede zaak 

zijn. Hoewel er bij de OVB allicht minder in IT zal geïnvesteerd moeten worden, lijkt het toch uiterst 

onwaarschijnlijk dat bijdragen van de balies aan de OVB zouden verminderen,. Met deze evolutie in het 

achterhoofd lijkt het dan toch aangewezen om de gehele deal met ING eens te herbekijken, want het 

totaalpakket wordt heel wat minder interessant (met een prominente kost van de derdenrekeningen erin 

vervat). 

 

Ook de sponsoring van Precura zal vervallen. Deze bedraagt 18.000,00 € per jaar.  

 

Onze balie moet derhalve rekening houden met een minderinkomst van ruim 110.000,00 € naar volgend 

jaar toe. 

 

 

3. Commissie Controle derdengelden / witwascel 

 

Mr. H. Derde deelt mee dat de confraters aan wie geen bijkomende info werd gevraagd in orde werden 

bevonden. De situatie van de anderen wordt geval per geval opgevolgd. Mr. Derde bereidt ook een 

infodocument voor met tips en richtlijnen voor alle confraters, ten einde bepaalde vaak terugkerende 

problemen te ondervangen.  

 

 

4. Commissie Verzekeringen en Sociale Voorzieningen 



 
 

 

De collectieve polis voor curatoren en andere gerechtelijke mandatarissen die door de ondernemings-

rechtbanken worden aangesteld is onderweg via diverse kanalen. Deze polis zal de beroepsaan-

sprakelijkheid en insolvabiliteit van deze mandatarissen dekken. 

 

5. Commissie Stage en Beroepsopleiding 

Het ontwerpreglement inzake de stage werd rondgestuurd, en zal allicht op de komende Algemene 

Vergadering van de OVB in overweging worden genomen. Er kunnen nog steeds voorstellen tot 

amendement bij de stafhouder ingediend worden, uiteraard voor zover het ontwerpreglement effectief 

in overweging zou worden genomen. Enkele krachtlijnen worden zeer kort besproken, onder meer de 

verplichting voor stagemeesters om jaarlijks een evaluatieverslag te maken m.b.t. hun stagiairs. 

 

Wat de opleiding van Supralat betreft (vormingssessie inzake Salduz-bijstand) wordt meegedeeld dat 

deze ook volstaat voor de jeugdadvocaten, en dat deze dus geen bijkomende opleiding meer nodig 

hebben. 

 

 

6. BJB en CJB 

 

Mr. T. Van Aerschot komt terug op de passus in het verslag van de vorige raad omtrent de opmerking 

die werd gemaakt over de achterstanden bij het BJB inzake de aanstellingen. Nuance hiervan is op zijn 

plaats, nu het BJB intern ook al enige tijd grondig evalueert en remedieert waar nodig, waarbij werd 

vastgesteld dat de situatie de voorbije jaren zeker niet verslechterd is, wel integendeel. Feit is ook dat 

aanvragen niet steeds volledig worden ingediend, en dat bij opmerkingen die worden gegeven (bv. het 

vragen van bijkomende stukken) de aanvragende advocaat nalaat om het dossier formeel opnieuw in te 

dienen (oranje te maken), zodat de aanvraag onbeantwoord blijft. 

 

 

7. Commissie communicatie 

 

Mr. A. Vervaeke signaleert dat zij links en rechts te horen kreeg dat er iets te weinig communicatie zou 

zijn gevoerd rond de slotbarbecue van de Jonge Balie. Nochtans blijken deze geruchten enigszins 

ongegrond, nu er toch verschillende mailings werden rondgestuurd.  

 

In dit verband doet de stafhouder eens te meer een oproep aan alle leden van onze balie om met de 

regelmaat van een klok de balieberichten te lezen. 

 

 

8. Commissie Permanente Vorming 

 

De stafhouder drukt erop dat al onze confraters tijdig en dus nu reeds hun punten zouden indienen, in 

plaats van te wachten tot 31.08.2019. 

 

   

 

VII. VARIA 

 

 

1. Lot van de koffiekamer / koffiedame tijdens de werken 

 



 
 

Mr. P. Nelissen Grade kondigt de aanwerving van een nieuwe koffiedame aan. Hierrond zullen de 

formaliteiten spoedig worden afgehandeld. Zoals eerder gemeld wordt de achterplaats van de 

koffiekamer een “stille ruimte”, en daartoe zal het interieur erin enigszins aangepast worden, o.m. wat 

de vestiairekastjes betreft. 

 

In de hal boven staat ook een en ander te gebeuren ter verbetering van onze werkomstandigheden. Er 

zullen één of twee zithoeken worden geplaatst om toch met enige discretie te kunnen spreken en 

consulteren met cliënten. De voorziene plannen worden op korte termijn voorgelegd aan de voorzitter 

van de rechtbank en de Regie der Gebouwen, en Mr. A. Vervaeke zal verder contact opnemen met de 

aangezochte schrijnwerker. 

 

 

2. Publiciteitsevent balie Leuven najaar 2019 

 

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

vorige raden) voorbereidt betreffende een marketing-event dat ter gelegenheid van de Open Bedrijven-

dag op 6 oktober 2019 wordt georganiseerd.  

 

Mr. S. BRIJS, die ervaring heeft met marketing, is aanwezig om de raad in te lichten omtrent de diverse 

initiatieven die ter zake al zijn genomen en die nog op stapel staan. Meerbepaald wordt een line-up 

gegeven van de aangezochte marketingkantoren en hun voorstellen. Er zal op korte termijn worden 

beslist met wie we in zee gaan. Het budget voor de hele campagne werd vastgelegd op een bedrag van 

15.000,00 € à 20.000,00 €. 

 

 

3. Verslag Algemene Vergadering DIPLAD 

 

Eerder was al gemeld dat de achtergestelde lening van Diplad bij onze balie was omgezet in kapitaal, 

met meer inspraak tot gevolg. Diplad heeft voor het voorbije jaar een verlies van 411.000,00 € geboekt, 

omdat er 1,6 miljoen € afschrijvingen waren. Afgezien daarvan werkt het systeem op zich wel goed en 

is het rendabel. Leuven scoort overigens goed: onze confraters blijken verhoudingsgewijs de meest 

frequente gebruikers van DPA-deposit te zijn.  

 

 

4. Advocaten Zonder Grenzen 

 

De raad beslist om voortaan opnieuw te doneren aan Advocaten Zonder Grenzen, zoals dat ook vroeger 

de gewoonte was. 

 

 

5. "just@hand"-proefproject 

 

De stafhouder kreeg van de procureur des Konings bericht dat Leuven pilootproject wordt van de nieuwe 

door de minister van justitie ontwikkelde tool “Just@hand”. Dit houdt in dat de zittingsmagistraten via 

een gebruiksvriendelijke tablet hun zittingsadministratie doen in plaats van op papier. Het project loopt 

zes maanden en blijft beperkt tot de correctionele zittingen. 

 

 

6. Zomerzittingen familierechtbank 

 

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg laat weten dat de zittingen van de familierechtbank in 

de vakantie zullen plaatsvinden telkens op woensdag, met een indeling in drie tijdsblokken: van 9u. tot 

10u., van 10u. tot 11u. en van 11u. tot 12u. Het zal hier strikt om inleidingszittingen gaan, waarbij 



 
 

hooguit de meest dringende aspecten (schoolkeuze, vakantieregeling, voorlopig verblijf e.d.) voorlopig 

geregeld kunnen worden. Er zal niet in extenso worden gepleit. Over minder dringende aspecten zal op 

een zitting na het gerechtelijk verlof gepleit kunnen worden. 

 

 

7. Kijkstages familierecht 

 

Mr. F. Aps meldt dat er in het kader van de werkcolleges P&F aan de KU Leuven er in het najaar 

kijkstages worden georganiseerd bij advocaten. Deze zullen doorgaan tussen 15 oktober en 1 december 

2019, of tussen 15 februari en 1 april 2020, en lopen over één bepaalde dag. Er wordt - met akkoord van 

de cliënt - een consult bijgewoond en vervolgens een schrijfproef gevraagd, namelijk het opstellen van 

een conclusie. De advocaat geeft daarop feedback.  

 

Geïnteresseerde confraters kunnen zich melden tot en met 30.06.2019 via mail bij 

onthaal@balieleuven.be. 

 

 

 

 

 

Datum volgende raad: donderdag 29 augustus 2019 om 17u. 

  

Mr. Tim OP DE BEECK Mr. Erwin GOFFIN  

Secretaris Stafhouder 


