
   - p. 1 

VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 29 augustus 2019 

(Gerechtelijk jaar 2019 – 2020) 

 

 

 
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, Evelien VANLAER, 

Gunter FRANSIS, Annelies VERVAEKE en Tim OP DE BEECK. 

 

 

Aanwezig als leden van de intredende raad: 

 

Mrs. Patrick ZONDERMAN, Veerle BORREMANS en Carolien VANACKER 

 

 

Verontschuldigd: 

 

- 

 

 

 

*** 

 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

 

1. Opnames op het tableau 

 

 

• Mr. Els FREYS 

 Kloosterstraat 29 B 

 3150 Haacht 

 GSM: 0496 37 16 14 

 E-mail: advocaat.freys@telenet.be 

 Per 1 juli 2019, met behoud van anciënniteit sedert 11.10.2005 
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2. Weglatingen van het tableau 

 

 

• Mr Julie HOFLACK 

 Per 17 juni 2019 

 Wegens haar overstap naar de balie van West-Vlaanderen 

 

• Mr Ellen VANDERWEYDEN 

 Per 1 juli 2019 

 Wegens haar overstap naar de balie van Limburg 

 

• Mr Evelien VANLAER 

 Per 1 juli 2019 

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

 

  

 

3. Opnames op de lijst van stagiairs 

 

 

• Mr Sarah VAN DRIESSCHE 

 Stagemeester: Mr P. Nelissen Grade 

 Philipssite 5 

 3001 Leuven 

 Tel.: 016 22 24 73 

 Fax:  016 22 24 82 

 Per 1 juli 2019 

 

 

 

4. Weglatingen van de lijst van stagiairs 

 

 

• Mr Simon CLAES 

 Per 1 juli 2019 

 Wegens zijn overstap naar de balie van Brussel-NL 

 

• Mr Evelien DEWANDELEER 

 Per 1 juli 2019 

 Wegens het niet-hernemen van haar stage na onderbreking van één jaar 

 

• Mr Elke HUYBRIGHS 

 Per 20 augustus 2019 

 Wegens het niet-hernemen van haar stage na onderbreking van één jaar 

 

• Mr Louise BECKERS 

 Per 1 september 2019 

 Wegens het niet-hernemen van haar stage na onderbreking van één jaar 
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II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 

 

 

• Mr. Kim GOETHUYS  

 Nieuw kantooradres:  

 O.LV.-Broederstraat 3 

 3300 Tienen 

 Tel. 016 80 80 00 

 Fax: 016 80 80 08 

 GSM: 0499 20 36 04 

 E-mail: kim.goethuys@telenet.be 

 

• Mr. Tom CLAEYS  

 Nieuw kantooradres:  

 Koning Leopold III-laan 45 

 3001 Leuven 

 Overige gegevens blijven ongewijzigd 

 

• Mr. Dorien SALAETS  

 Nieuw kantooradres:  

 Diestsestraat 41 

 3270 Scherpenheuvel-Zichem 

 Tel. 013 30 17 36 

 Fax: 013 31 15 55 

 GSM: 0499 20 36 04 

 E-mail: dorien.salaets@advocaat.be 

 

 

 

 

III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

1. Onderbreking van de stage 

 

 

• Mr. Nadire KAYA 

 Per 1 juli 2019, voor de duur van 1 jaar 

 

• Mr. Hendrik Ernst NATENS 

 Per 26 juni 2019, voor de duur van 1 jaar 

 

 

 

3. Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst 

 

 

De raad verleent goedkeuring van de statuten aan: 
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• Mr. Dries OOMS, voor oprichting van de BV "ADVOCAAT DRIES OOMS" 

 

• Mr. Michel BOGHE, voor oprichting van de BV "ADVOCATENKANTOOR MICHEL 

BOGHE" 

 

 

 

IV. BALIE LEUVEN 

 

 

1. Beleidsplan van de stafhouder 

 

De stafhouder geeft een bondig overzicht van het beleidsplan dat hij opstelde en licht de 

hoofdpunten ervan toe. Ieder lid van de raad ontving daarvan een geschreven versie, waarnaar 

bij deze wordt verwezen.  

 

In zijn toelichting verwijst de toekomstige stafhouder naar een aantal kernpunten van zijn 

beleid, of nog naar zaken die ter evaluatie voorliggen en waarover de raad ernstig zal dienen na 

te denken de komende maanden en jaren.  

 

Ook wordt er een stand van zaken opgemaakt op financieel vlak, en de evoluties die zich op dat 

punt aandienen (o.a. op het punt van de omzetbonus). Inzake personeelsbeleid wordt een stand 

van zaken opgemaakt betreffende de taakverschuivingen die werden doorgevoerd ingevolge het 

pensioen van Ann Desimpel. We starten het gerechtelijk jaar ook met een nieuwe koffiedame, 

Wendy, en met een vernieuwd aanbod. Er wordt trouwens nog een gepaste naam voor onze 

koffiekamer gezocht, ideetjes daarvoor kunnen worden gedropt in een ideeënbox aldaar. De 

ruimte achter de koffiekamer wordt – zoals eerder aangekondigd – een stille werkruimte voor 

onze confraters. De meest interessante en nog relevante boeken uit de in onbruik geraakte bib 

kunnen gestald worden in deze werkruimte. 

 

Inzake taxaties wordt geopperd om nog meer op bemiddeling in te zetten, wat dan desgevallend 

via een erkend bemiddelaar zou kunnen gebeuren.  

 

Inzake tucht zal de stafhouder vanaf 1 september 2019 moeten rapporteren aan een comité in de 

schoot van de OVB inzake de geopende tuchtdossiers. Er zal ook nauwer worden toegezien op 

de lijsten van erkende stagemeesters en advocaten erkend in eerste- en tweedelijnsbijstand en in 

het bijzonder of iedereen die hierop staat ook daadwerkelijk in orde is met de gestelde voor-

waarden. 

 

Het spreekt voor zich dat in de toekomst nog uitgebreid gecommuniceerd zal worden - via onder 

andere de verslagen van de raad - wanneer er wijzigingen in beleid of organisatie van de balie 

op til zouden zijn. 

 

Voorts worden de diverse commissies in de raad besproken, wat hun samenstelling en taken-

pakket betreft. Er komt één samengesmolten commissie “Protocol, communicatie & marketing”.  

 

Wat betreft het houden van de raden wordt beslist dat deze in de regel op maandagen zullen 

blijven plaatsvinden, en wel om 17u. De volgende data worden vastgelegd: 23/09/19 – 21/10/19 

– 25/11/19 – 16/12/19 – 27/01/20 – 17/02/20 – 23/03/20 – 27/04/20 – 18/05/20 en 22/06/20. 
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Het bureau vergadert in de regel de voorafgaande maandag om 12u. 

 

 

2. Commissie Stage en Beroepsopleiding 

 

De stafhouder brengt het op stapel staande OVB-ontwerpreglement inzake de hervorming van 

de stage te berde, en polst bij de raad of hierop al voorlopige opmerkingen zijn te formuleren. 

Enkele items (onder meer de coachingverplichting, de vakantieregeling en de implicaties van 

het opgedreven aantal opleidingsuren) trokken de aandacht en worden door de raad 

becommentarieerd. In een latere fase zal nog uitgebreid bericht worden over de op til zijnde 

wijzigingen, met name van zodra de teksten vaste vorm zullen hebben gekregen. 

 

Alleszins kunnen de leden van de raad tot en met 16 september 2019 voorstellen van amende-

ment indienen, zodat deze op de raad van 23 september 2019 besproken kunnen worden. 

 

 

 

 

 

Datum volgende raad: maandag 23 september 2019 om 17u. 

 

 

Mr. Tim OP DE BEECK     Mr. Erwin GOFFIN 

Secretaris       Stafhouder 

 

 

 

  


