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VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 25 november 2019 

(Gerechtelijk jaar 2019 – 2020) 

 

 

 
Aanwezig: 

 

Stafhouder Erwin GOFFIN, Prostafhouder Jan DE RIECK, Vicestafhouder Veerle 

VANDUFFEL, Johan MOMMAERTS, Mrs. Pascal NELISSEN GRADE, Febian APS, Tina 

VAN AERSCHOT, Liesbet VERMASSEN, Yoeri DECKERS, Veerle BORREMANS, Patrick 

ZONDERMAN, Gunter FRANSIS, Carolien VANACKER, Annelies VERVAEKE, Eva 

VANGOIDSENHOVEN, Elien VAN KERCKHOVEN en Tim OP DE BEECK. 

 

 

Verontschuldigd: 

 

- 

 

 

 

*** 

 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

 

1. Opnames op het tableau 

 

 

• Mr Thomas LENNE (bijkantoor) 

 Eikestraat 96 

 3080 Tervuren 

 Tel.: 02 513 82 80 

 GSM: 0486 28 96 49 

 E-mail: thomaslenne@fieldfisher.com 

 Per 7 november 2019 

 

 

 

2. Weglatingen van het tableau 
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• Mr Sven VANDERHAEGEN 

 Per 21 oktober 2019 

 Wegens zijn overstap naar de balie van Antwerpen 

 

• Mr Jan VANHEULE 

 Per 21 oktober 2019 

 Wegens zijn overstap naar de balie van Brussel-NL 

 

• Mr Koen VRANCKAERT 

 Per 4 november 2019 

 Wegens zijn overstap naar de balie van Brussel-NL 

 

• Mr Filip VAN DER MAUTEN 

 Per 1 juli 2019 

 Op eigen eenvoudig verzoek 

 

• Mr Céline VANDEPLAS 

 Per 1 november 2019 

 Op eigen eenvoudig verzoek 

 

• Mr Kim GOETHUYS 

 Per 4 november 2019 

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

 

 

 

3. Opnames op de lijst van stagiairs 

 

 

• Mr Jacob DE CLEYN 

Stagemeester: Mr S. Verbeke 

Tervuursesteenweg 133 

3001  Leuven 

Tel.: 016 90 10 11 

Fax: 016 90 10 12 

E-mail: info@evplus.be 

Per 25 november 2019 

 

 

 

II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 

 

  

• Mr. Deborah ES  

 Nieuw mailradres:  

 E-mail: deborah.es@advocatenhageland.be 

 

• Mr. Bruno VAN HAESENDONCK  

 Nieuw mailradres:  

 E-mail: bruno.vanhaesendonck@telenet.be 
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III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

 

1. Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst 

 

 

De raad keurt de statuten goed van: 

 

• Mr. Dirk DEWANDELEER, voor oprichting van de BV "Advocaat Dirk Dewandeleer" 

 

• Mr. Benjamin GILLARD, voor oprichting van de BV "Advocaat Benjamin GILLARD" 

 

• Mr. Heidi JANSSENS, voor oprichting van de BV "Advocaat Heidi JANSSENS" 

 

 

 

IV. OVB 

 

 

1. Hervorming werking Algemene Vergadering en Raad van bestuur van de OVB 

 

Op de komende AV van de OVB zal worden gestemd over de wijziging van de werking van de 

AV. Een 100-tal amendementen liggen voor. 

 

De Leuvense afgevaardigden steunen het amendement dat er één lid (waaronder ambtshalve de 

vicestafhouder of diens vervanger) mag zetelen per begonnen schijf van 200 advocaten, en dat 

daarnaast elke stafhouder ook ambtshalve zetelt. Dit zou betekenen dat Leuven zijn 4 

vertegenwoordigers behoudt. 

 

Er zal tevens gestemd worden over een college van toezicht op het tuchtbeleid van de lokale 

stafhouders en lokale raden van de Orde. Daarvoor dienen twee leden-advocaten en twee leden 

niet-advocaten verkozen te worden. Stafhouder J. Mommaerts is voorgedragen kandidaat. 

Mocht hij worden verkozen, dan zou hij de raad dienen te verlaten, nu beide functies niet 

verenigbaar zijn. 

 

 

 

V. BALIE LEUVEN 

 

 

1. Taxaties 

 

De raad verleent in één taxatieadossier (LEU:18-19:0216/EL) advies ten behoeve van de 

rechtbank. Mr. P. Nelissen Grade verlaat de raad tijdens de bespreking, nu zijn kantoor hierin 

betrokken partij is. 
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2. Commissie Financiën 

 

Mr. L. Vermassen licht de door haar voorbereide begroting voor volgend jaar toe. Een aantal 

kostenposten vallen hoger uit (verhoogde premies van Precura en Van Breda) en kunnen 

moeilijk anders dan integraal worden doorgerekend, afgezien van een indexatie van de 

baliebijdrage die normaal aan de orde is. De verschillende opties worden door de raad 

besproken.  

 

Volgende maand zal hierover worden gestemd. Tegen dan zal ook de OVB-bijdrage per capita 

gekend zijn. 

 

 

3. Commissie Verzekeringen en Sociale Voorzieningen 

 

De commissie zal samenkomen betreffende de op stapel staande nieuwe polis-curatoren. Tegen 

de volgende raad zal hierin een en ander worden geformaliseerd op advies van de commissie. 

 

 

4. Commissie Stage en Beroepsopleiding 

 

De stafhouder, Mrs. A Vervaeke en F. Aps woonden enkele vergaderingen bij de OVB bij 

aangaande de hervorming van de stage.  

 

Tendensen zijn o.m. dat de stagemeesters een coaching zouden dienen te volgen, al krijgt dit 

idee weinig bijval, en dat daarnaast verplichte tussentijdse evaluaties moeten worden gemaakt 

door de stagemeesters, maar ook dat idee wordt niet algemeen gedragen. Komende donderdag 

wordt er weer vergaderd en zullen de verdere evoluties zich aftekenen. Er zal daarover kort op 

de bal bericht worden. 

 

Voorts behandelt de raad de kwestie omtrent afwezigheden in de stagelessen wegens overmacht, 

bijvoorbeeld ziekte. Ziekte als vorm van overmacht kan worden aanvaard zonder verplichting 

elders een les in te halen, maar niettemin beklemtoont de raad dat het volgen van de beroeps-

opleiding een stageverplichting is op basis van art. 37 codex deontologie Met het nieuwe 

stagereglement dat eraan komt, zal de discussie allicht achterhaald worden.  

 

 

5. Commissie Tucht 

 

De stafhouder meldt dat in één tuchtzaak een confrater die een schrapping tegen zich had 

gekregen, beroep heeft aangetekend bij de Tuchtraad in beroep. 

 

 

6. Commissie communicatie 

 

Mr. J. De Rieck geeft een stand van zaken betreffende de werkgroep-marketing die een event 

voorbereidt  om ons beroep op positieve wijze in het licht te stellen voor het grote publiek.  
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Er werd samengezeten voor de social media-campagne. Concrete data voor de meet & greet in 

periode maart-april moeten eerstdaags worden vastgelegd. 

 

 

7. Commissie Permanente Vorming 

 

Mr. V. Borremans meldt dat uit de controle van de puntenlijsten is gebleken dat inmiddels nog 

56 confraters de vereiste 20 punten niet behaalden. 9 confraters behaalden nog geen enkel punt, 

een andere – kleine – groep van 18 confraters hebben slechts één of twee punten tekort, en zij 

hebben tot 30 november 2019 tijd om hun tekort in te halen. 

 

De stafhouder meldt dat hij van plan is om de confraters die in gebreke blijven qua 

puntenaantallen en die terug te vinden zijn op erkenningslijsten (eerstelijnsbijstand, 

tweedelijnsbijstand, stagemeester,…) op te roepen zoals in tucht, onverminderd een eventuele 

effectieve tuchtvervolging. Het behalen van de vereiste punten inzake de beroepsopleiding 

betreft immers een voorwaarde om op deze lijsten te komen en erop te blijven staan.  

 

De raad wijst erop dat eerstejaarsstagiairs die niet de Buba-opleiding volgen (bijvoorbeeld bij 

instap halverwege het jaar) wel degelijk hun puntenaantal dienen te behalen, zij het pro rata. 

Voor hen geldt aldus geen vrijstelling. 

 

 

8. Commissie Controle rekening derden 

 

De stafhouder zal samen met Mr. G. Fransis samen zitten om de verdere stappen te bekijken als 

adequate reactie op onregelmatigheden die bij controle van het gerechtelijk jaar 2018-2019 

werden vastgesteld.   

 

 

9. Commissie Deontologie 

 

De principes omtrent het vertrouwelijke karakter van de briefwisseling liggen opnieuw ter 

discussie. De regeling zoals ze nu bestaat zou desgevallend omgekeerd worden, al is er ook een 

voorstel tot middenweg. De stafhouder wenst zich op basis van de bevindingen en opmerkingen 

van de raad hierover te oriënteren om later samen met de Leuvense afgevaardigden al dan niet 

een gezamenlijk standpunt in te nemen. Uit het overleg blijkt dat een en ander aanleiding geeft 

tot pittige discussie, en dat hierover zeker meer bedenktijd nodig is. 

 

 

 

VI. VARIA 

 

 

1. Mededeling Mr. Vanduffel 

 

Vice-stafhouder V. Vanduffel deelt de raad mee dat zij om gezondheidsredenen genoodzaakt is 

haar functie van vice-stafhouder (en naderhand stafhouder) minstens tijdelijk niet (langer) waar 

te nemen. 
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2. Nieuwjaarsreceptie 24.01.2019 

 

Mr. A. Vervaeke  meldt dat betreffende de nieuwjaarsreceptie op 24 januari 2020 zoals steeds 

Mr. D. Laes bereid is gevonden de uitnodigingen voor zijn rekening te nemen. Voorts werd ons 

meegedeeld dat we zelf moeten zorgen voor koelinstallaties en ander toebehoren, en voorts ook 

zelf zullen moeten opruimen en schoonmaken. Dit moet verder bekeken worden. 

 

 

3. Feestelijke opening koffiekamer 06.12.2019 en inrichting stille ruimte 

 

Eerder werd al gemeld dat op 6 december 2019  onze vernieuwde koffiekamer feestelijk wordt 

ingehuldigd met een door de Jonge Balie aangeboden ontbijt en een glaasje. In een speciale 

ideeënbus kunnen nog tot 4 december 2019 suggesties voor een gepaste  naam worden gedropt. 

 

Er werd een aangepast ontwerp ingediend voor de herinrichting van de stille ruimte achter de 

koffiekamer. De stafhouder licht dit toe, zowel wat de ontwerpen zelf betreft alsook hun 

kostprijs. De raad wisselt hierover kort van gedachten en keurt het plan goed. 

 

Voorts worden de plannen besproken omtrent de inrichting van de consultatiecellen (in 

kruisvorm) die op de tweede verdieping van het justitiepaleis komen te staan en die onze balie 

voor haar rekening neemt. Er wordt gedacht aan donkergrijze tafels een rode stoelen, die de 

kleuren van het balielogo doen terugkomen. Over de stoelkeuze bestaat discussie, die de raad 

snel wenst uit te klaren.  

 

 

 

 

 

Datum volgende raad: maandag 16 december 2019 om 17u. 

  

 

Mr. Tim OP DE BEECK Mr. Erwin GOFFIN  

Secretaris Stafhouder 

 


