
 

VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

(Gerechtelijk jaar 2020 – 2021) 

 

 

 
Aanwezig: 

 

Stafhouder Tim Op De Beeck, Vicestafhouder Febian Aps, Prostafhouder Erwin Goffin, Mrs, 

Jan DE RIECK, Pascal NELISSEN GRADE, Veerle VANDUFFEL, Patrick ZONDERMAN, 

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

Eva VANGOIDSENHOVEN, Elien VAN KERKHOVEN en Carolien VANACKER. 

 

 

Aanwezig als leden van de intredende raad: 

 

Mrs. Jacques DE KETELAERE, Els VAN ERUM, Martin DION, Hanne VANHOOF en Joke 

DECABOOTER. 

 

 

Verontschuldigd:  ,  

 

Mrs. Hilde DERDE, Gunter FRANSIS en Annelies VERVAEKE. 

 

 

 

*** 

 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEIDEN 

 

 

1. Weglatingen van het tableau 

 

 

• Mr Evelien RUTTEN 

 Per 1 juli 2020 

 Wegens haar overstap naar de Balie van Limburg 

 

• Mr Sara CLYMANS 

 Per 30 juni 2020 

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

 

• Mr Gaëtane PELSMAEKERS 

 Per 30 juni 2020 

 Op eigen eenvoudige verzoek 
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• Mr Alex TRAPPENIERS 

 Per 31 augustus 2020 

 Op eigen eenvoudige verzoek 

 

 

2. Weglatingen van de lijst van stagiairs 

 

 

• Mr Renee BUYSE 

 Per 1 juli 2020 

 Wegens haar overstap naar de Balie van Limburg 

 

• Mr Nadire KAYA  

 Per 30 juni 2020 

 Wegens het niet-hervatten van haar stage na onderbreking 

 

• Mr Cristina BRIONES ALONSO 

 Per 1 juli 2020 

 Op eigen eenvoudig verzoek 

 

 

3. Wijziging stagemeester 

 

 

• Mr. Nicola KERREMANS, per 1 juli 2020 

 Nieuwe stagemeester : Mr. E. Bellis 

 Sint-Maartenstraat 61 / 0002 

 3000 Leuven 

 Tel. 016 88 02 18 

 Fax: 016 88 33 10 

 

 

 

II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 

 

 

1. Wijziging kantoorgegevens 

 

 

• Mr. Yves MONDELAERS  

 Nieuw (hoofd)kantooradres:  

 Diestsestraat 41 

 3270 Scherpenheuvel 

 Tel.: 013 30 17 36 

 Fax: 013 31 15 55 

 

• Mr. Lynn DE MEYER  

 Nieuw kantooradres:  

 Engelandstraat 61 

 3290 Diest 



 
 

   - p. 3 

 Tel.: 013 32 52 52 

 Fax: 013 32 52 50 

 E-mail: ldemeyer@advocatenddvd.be 

 

• Mr Ellie VERHAEGEN 

 Schrapping vast telefoonnummer en faxnummer  

 

 

 

 

III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

 

1. Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst 

 

 

De raad verleent goedkeuring aan de statuten van: 

 

• Mr. Barbara WYDOOGHE, voor oprichting van de BV "Barlegis" 

 

• Mr. Sven DE MAESENEER, voor oprichting van de BV "Advocaat Sven De Maeseneer" 

 

• Mr. Liesbeth MEIRENS, voor oprichting van de BV "ADVOCAAT LIESBETH 

MEIRENS" 

 

 

 

2. Erkenning als stagemeester 

 

 

De raad erkent als stagemeester: 

 

• Mr. Kristel VANCORENLAND 

 

 

 

3. Oprichting bijkantoor 

 

 

• Mr Yves MONDELAERS, per 30 juli 2020 op het adres Kortrijksestraat 177 te 3010 

Leuven. 

 

 

 

4. Schrapping bijkantoor 

 

 

• Mr Jeroen VAN EETVELDE, per 22 juni 2020 op het adres 't Veldeke 30A te 3040 St.-

Agatha-Rode. 
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IV. BALIE LEUVEN 

 

 

1. Toelichting beleidsplan van de stafhouder 

 

De stafhouder geeft uitvoerige toelichting bij het beleidsplan dat hij opstelde. 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, en waarover de raad ernstig zal dienen na te denken de komende maanden en jaren. Deze 

punten hebben betrekking op diverse aspecten van het balieleven en de advocatuur, bijvoorbeeld 

de openheid en samenwerking met de verschillende andere actoren op het terrein.  

 

Zo dient er steeds gestreefd te worden naar een goede samenwerking met de OVB, maar ook 

met andere partners, zeker nu er tal van nieuwe vragen en problemen in deze coronatijden op 

ons afkomen en we dus niet mogen blijven stilstaan. Ook binnen onze eigen balie zoeken we 

naar homogeniteit in de diversiteit. Daarin speelt de Jonge Balie een cruciale rol, met een 

belangrijke rol in de organisatie van de permanente vorming en het organiseren van de 

openingsconferentie als kers op de taart. 

 

Daarnaast worden de contactmomenten met de korpsoversten talrijker en intensiever met 

mogelijkheid tot meer input, doch ook in de andere richting dient er gesensibiliseerd te worden 

zodat onder meer de protocollen van de rechtbank gekend zijn. 

 

Last but not least, moet de cohesie tussen de eigen Leuvense confraters zoveel mogelijk 

behouden blijven en dient de confraterniteit opnieuw benadrukt te worden. 

 

 

2. Werking raad 

 

De mandaten en commissies binnen de raad worden besproken, zoals onder meer het bureau van 

de raad, de vice-stafhouder, de secretaris en penningmeester. Er dient kort op de bal gespeeld te 

worden. 

 

De raad vergadert in de regel op volgende data om 17u: 

• Maandag 31 augustus 2020 (soudureraad) 

• Maandag 21 september 2020 

• Donderdag 1 oktober 2020 om 12u. (bijzondere opnameraad kabinet stafhouder) 

• Maandag 26 oktober 2020 

• Maandag 23 november 2020 

• Maandag 14 december 2020 

• Maandag 18 januari 2021 

• Maandag 22 februari 2021 

• Maandag 22 maart 2021 

• Maandag 26 april 2021 

• Maandag 24 mei 2021 

• Maandag 21 juni 2021 

 

Het bureau vergadert in de regel de voorafgaande maandag om 12u. 
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3. Bespreking commissies 

 

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

pakket betreft. Er worden tevens een aantal nieuwe commissies in het leven geroepen, dan wel 

samengevoegd:  

 

o Commissie stage en beroepsopleiding: Deze commissie werd samengevoegd en 

het takenpakket werd ingekrompen. Er is immers nog slechts één stageschool 

met lokale afdelingen (Brussel en Leuven maken één stageschool uit, waarbij 

de lessen online zullen doorgaan en er werkcolleges zullen worden gegeven). 

Door de hervorming van het stagereglement zijn er anderzijds meer faciliteiten 

voor stagiairs. 

 

o Commissie BJB: Er zijn veel veranderingen op til (o.m. het optrekken van de 

inkomensgrenzen), en ook aangaande de jeugdproblematiek beweegt er veel. 

 

o Commissie CJB: Deze commissie vormt een aanspreekpunt met bepaalde 

sociale partners (CAW's, OCMW's, ...) en verzorgt de juridische 

eerstelijnsbijstand. 

 

o Commissie Communicatie en protocol: De commissie zorgt voor de 

communicatie intern en met actoren erbuiten, met de website als belangrijk 

element en zoals onder meer het bekend maken van zittingsrollen van de 

politierechtbank en de ondernemingsrechtbank.  

 

o Commissie Controle derdengelden en witwas: Het aspect witwas werd tot nog 

toe onderbelicht, doch controle daarop maakt een van de zwaarste 

deontologische verplichtingen uit waarbij er wordt gestreefd naar uniforme 

richtlijnen en mogelijkheid tot sanctionering. Europa vraagt steeds meer 

transparantie op dit vlak. 

 

o Commissie Deontologie en tucht: Binnen deze commissie tracht de stafhouder 

nieuwe tuchtdossiers zo consequent en uniform mogelijk te openen en 

desgevallend te behandelen en wordt hierin ondersteund.  

 

o Commissie Permanente vorming: Sinds het organiseren door de Jonge Balie van 

de permanente vorming, is de taak van de raad meer ondersteunend geworden, 

naast de controle van het vereiste aantal punten, met indien nodig sanctionering. 

 

o Commissie Erelonen: De commissie maakt het mogelijk dat in dossiers waarin 

om advies wordt gevraagd door de rechtbank, de ‘billijke gematigheid’ reeds 

wordt afgetoetst. Door zittingen te organiseren met de partijen kunnen deze 

gehoord worden en vaak ook via bemiddeling worden opgelost. 

 

o Commssie Verzekeringen en sociale voorzieningen : Deze commissie heeft 

vooral een informatieve functie aangaande de wijzigingen in de baliepolissen. 
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o Commissie Statuten: Elke advocaat die een samenwerkingsverband wenst aan te 

gaan of een vennootschap wenst op te richten, dient zijn statuten ter advies voor 

te leggen aan de raad van de Orde. 

 

o Commissie Adviezen: Aan de hand van een standaard vragenlijst wordt een 

advies verleend aangaande een postulerend Leuvens magistraat. 

 

o Sociale Commissie: Deze commissie wil een helpende hand zijn in onder meer 

tijden van corona. Zij probeert problemen te detecteren, wanneer zij aangaande 

een bepaalde confrater bepaalde signalen ontvangt en probeert deze zoveel 

mogelijk te remedieren. 

 

o Commissie externe relaties: Dit is een nieuwe commissie en heeft als doel via 

contacten bruggen te slaan naar andere juridische beroepen of instellingen o.a. 

met KUL, notariaat, gerechtsdeurwaarders,etc.. 

 

o Commissie personeelszaken: De taak van deze commissie is een afsplitsing van 

de vroegere taak van de penningmeester. 

 

  

 

4.  Commissie BJB: 

 

Mr. T. Van Aerschot brengt verslag uit aangaande de wijziging van de inkomstengrenzen vanaf 

1 september 2020, met name een verhoging van de inkomstengrenzen van 200,00 € tijdens het 

eerst komende jaar en telkens met 100,00 € gedurende de volgende drie jaren wat implicaties 

met zich brengt. Heel wat meer burgers zullen in aanmerking komen voor de 

tweedelijnsbijstand, er zal een toevloed zijn aan dossiers, die zal moeten opgevangen en 

verwerkt worden. Nadien zal dit geëvalueerd worden.   

 

De werking van BJB tijdens de coronacrisis is gewijzigd en de aanvragen gebeuren vooral 

digitaal, soms met behulp van de sociale partners op het terrein. Een aantal aanvragen gebeuren 

ook op afspraak. 

 

 

5.  Commissie CJB 

 

Mr. E. Vangoidsenhoven ligt toe dat de werking van het CJB tijdens de coronacrisis veeleer een 

telefonische dan fysieke permanentie is geworden met een frequentie van twee telefonische 

permanenties per week. Vanaf 01 september 2020 zal er opnieuw fysiek hernomen worden, 

waarover reeds uitvoerig werd gemaild. Het is belangrijk dat de maatregelen die eveneens 

werden gecommuniceerd strict worden nageleefd, voornamelijk dat het mondmasker steeds 

gedragen wordt en tijdens de permanentie niet wordt afgezet.  

 

 

6.  Commissie Communicatie, marketing & protocol 

 

Beheer & updates website / nieuwsbrieven: breder perspectief en opvolging 
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7.  Commissie Stage & Beroepsopleiding :  

 

De stafhouder licht toe dat de eedaflegging dit jaar  - uitzonderlijk, wegens corona - zonder 

stagemeester plaatsvindt. Hij zal er in hun plaats zelf de honneurs waarnemen. 

 

 

8.  Commissie Deontologie / Tucht : 

 

Bespreking door de stafhouder van één dossier aangaande het niet betalen van de baliebijdrage 

ondanks een toegestaan afbetalingsplan: dit wordt opgevolgd en eventueel volgt opening van 

een tuchtdossier. 

 

 

 

V. CONFERENTIE VAN DE JONGE BALIE : 

 

De stafhouder informeert over de stand van zaken openingsconferentie:  er is overleg met de 

Jonge Balie alsook met de andere balies aangaande de diverse alternatieve formules die zich 

aandienen, nu een gewoon verloop wegens corona niet aan de orde is. De komende dagen en 

weken wordt verder met de Jonge Balie afgestemd of de openingsconferentie nog haalbaar is, en 

onder welke format dan eventueel. Vanzelfsprekend zal de Jonge Balie hierin het laatste woord 

hebben. 

 

 

 

VI. VARIA 

 

 

1. Voorstel tot plaatsen plexiglas in het Huis van de Advocaat: 

 

Er is een vraag tot het plaatsen van plexiglas in het Huis van de Advocaat, zodat de maatregelen 

ter bescherming tegen het coronavirus zoveel als mogelijk kunnen gegarandeerd worden, 

voornamelijk tijdens de permanenties van het CJB en BJB. 

 

 

2. Uniforme mondmaskers: 

 

Aan enkele balies worden uniforme mondmaskers (met logo) gebruikt bij officiële 

gelegenheden (bv. voorstelling stagiairs), wat de homogeniteit ten goede komt. Onze balie zal 

bekijken of we er daarvan ook een lot kunnen laten fabriceren.. 

 

 

 

 

Datum volgende raad: maandag 21 september 2020 om 17u. 

 

 

Mr. Carolien VANACKER     Mr. Tim OP DE BEECK 

Secretaris       Stafhouder 


