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VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 18 oktober 2021 

(Gerechtelijk jaar 2021 – 2022) 

 

 

 
Aanwezig: 

 

Stafhouder Tim OP DE BEECK, Vice-stafhouder Febian APS, Pro-stafhouder Erwin GOFFIN, 

Mrs. Jan DE RIECK, Jacques DE KETELAERE, ,Veerle VANDUFFEL, Els VAN ERUM, 

Patrick ZONDERMAN, Yoeri DECKERS, Tina VAN AERSCHOT, Liesbet VERMASSEN, Eva 

VANGOIDSENHOVEN, Annelies VERVAEKE, Joke DECABOOTER, Alexander 

MEUWISSEN en Carolien VANACKER. 

 

 

 

Verontschuldigd:   

 

Mr. Hanne VANHOOF 

 

 

In aanwezigheid van: 

 

Mevr. Elien VAN KERCKHOVEN 

 

 

*** 

 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

1. Opnames op het tableau 

 

 

•         Mr. Ruben MASSOELS 

          Per 12 oktober 2021 

  

 

•         Mr. Charlotte LIESENBORGHS 

          Per 1 oktober 2021 
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•         Mr. Wietse VREBOS 

          Per 1 oktober 2021 

 

  

 

2.        Opname op de lijst van stagiairs 

 

 

• Mr. Sielke HILLEN 

 Stagemeester: Mr. C. Goris 

 Baalsebaan 183 

 3128 Tremelo 

 Tel 016 535394 

 E-mail: sielke.hillen@goris-vanherck.be 

 Per 6 oktober 2021 

 Met behoud van ancienniteit per 29 april 2019 

 

 

 

3.        Weglatingen van de lijst van stagiairs 

 

 

• Mr. Emma VAN DEN EYNDE 

 Per 21 september 2021 

 wegens haar overstap naar de balie van Gent 

 

 

 

4. Wijziging stagemeester 

 

 

• Mr Elise GALOPPIN  

          Nieuwe stagemeester : Mr. Catherine DENS 

 Beukenplein 7 

 3290 Diest 

 Tel 0478 764312 

 E-mail: elise.galoppin@advocaat.be 

 Per 1 oktober 2021 

 

 

 

 

II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 

 

 

1. Wijziging kantoorgegevens 

 

 

• Mr. Wietse VREBOS 

 Nieuw kantooradres:  
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 Sint-Maartenstraat 61/2 

 3000 Leuven 

 Tel: 016 880218 

 E-mail : wietse.vrebos@b-vadvocaten.be 

 

 

• Mr. Yves MONDELAERS 

 Nieuw (hoofd)kantooradres: 

 Vroentestraat 2C 

    3290 Diest 

    Tel: 0496 540662 

 E-mail: ymondelaers@me.com 

 

 

 

 

III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

1. Erkenning als stagemeester 

 

 

De raad erkent als stagemeester: 

 

• Mr. Dries OOMS 

 

Wat een tweede verzoek tot erkenning betreft vanwege een confrater die nog net niet over de 

vereiste anciënniteit beschikt en derhalve een uitzondering vraagt, beslist de raad om deze 

confrater tijdens de vergadering van november hierover te horen (zoals in tucht). Mrs. E. Goffin 

en A. Meuwissen verlaten de raad tijdens de bespreking dienaangaande. 

 

 

 

2. Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst 

 

 

De raad verleent goedkeuring aan de statuten van: 

 

• Mr. Stephanie ALLAERD, voor de oprichting van de BV “Legalie” 

 

• Mr. Ignace PELGRIMS, voor de oprichting van de BV “Pelgrims Ignace” 

 

 

 

IV.  BALIE LEUVEN 

 

 

1. Commissie erelonen/taxatieadviezen: 
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Mr. P. Zonderman licht het definitief ontwerp van arbitrageovereenkomst toe en de raad keurt het 

goed. Arbitrage is een mogelijke piste om een ereloongeschil te beslechten, naast deze van de 

bemiddeling en de taxatie. Deze procedure was enigszins in onbruik geraakt aan onze balie, wat 

maakte dat de modelovereenkomst enigszins aan modernisering toe was. Het definitieve model 

zal op de website gepubliceerd worden, en voorts zal de commissie een lijst samenstellen van 

arbiters die zich bereid verklaren om een dergelijke functie op zich te nemen. Tijdens de raad van 

december 2021 zal er een lijst van arbiters worden goedgekeurd. 

 

In één concreet hangend dossier zal reeds met één arbiter kunnen gezeteld worden. Er is consensus 

over de arbiter. 

 

 

2. Penningmeester 

 

 

Mr. L. Vermassen doet verslag, en staat stil bij de vraag of ons lidmaatschap bij het solidariteits-

fonds budgetgewijs een goede zaak is. Dit fonds, dat behoeftigheid dekt alsook een uitkering 

verzekert aan de nabestaanden van een confrater die overlijdt tijdens zijn actieve loopbaan, heeft 

een kostprijs van 100,00 € per tableau-advocaat per jaar, en 50,00 € per stagiair. Vorig jaar heeft 

de balie slechts de helft van de betaalde bijdragen in return gehad, ten titel van uitkeringen aan 

bepaalde confraters die werden getroffen. De vraag rijst of de verzekerde risico’s niet op een 

andere wijze gedekt zouden kunnen zijn. Tegen volgende maand zal gepoogd worden daarop een 

beter zicht te krijgen. 

 

 

 

3. BJB 

 

Mr. T. Van Aerschot deelt mee dat de audits begonnen zijn en de lijsten werden opgesteld. 

De nieuwe BJB-module zal in februari overgezet worden van de ene naar de andere module. Maar 

alles moet tegen dan bruikbaar en functioneel zijn. 

 

 

4. CJB 

 

 

Mr. E. Vangoidsenhoven licht toe dat het CJB begin oktober 2021 de gratis adviezen (zowel de 

fysieke als de telefonische adviezen) met betrekking tot de periode januari-augustus 2021 heeft 

uitbetaald. Er werd uitbetaald aan 75,00 € per uur. Zoals reeds eerder gecommuniceerd worden 

‘overuren’ niet vergoed. 

 

Indien er opmerkingen zijn bij het ontvangen bedrag, dienen deze kenbaar gemaakt te worden aan 

de penningmeester van het CJB (info@veerleborremans.be), graag zo snel mogelijk en uiterlijk 

op 18 november 2021. Prestaties tot en met augustus 2021 kunnen na 18 november 2021 niet 

meer bijkomend vergoed worden. 

 

 

mailto:info@veerleborremans.be
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5. Commissie Communicatie, marketing & protocol 

 

 

De stafhouder vraagt zich af of het marketingproject omtrent de standbeelden (oorspronkelijk 

gepland in april 2020) terug kan heropgevist worden. Dit project, waaraan door de commissie 

communicatie al hard was gewerkt om het klaar te krijgen tegen het voorjaar 2020, werd wegens 

corona opgeborgen. De commissie zal nagaan welke bruikbare elementen ervan gerecupereerd 

kunnen worden. 

 

De directeur van de balie houdt zich nu ook bezig met het opmaken van de nieuwsbrieven en het 

balienieuws. 

 

Mr. A. Meuwissen herinnert eraan dat de voorstelling van de stagiairs volgende week dinsdag om 

12u30 zal doorgaan in het justitiepaleis. De voorstelling zelf vindt plaats in de assisenzaal, nadien 

biedt de balie een kleine receptie aan op de tweede verdieping. De voorzitter van de 

arbeidsrechtbank zal de stagiairs toespreken. Er zal een fotoboek met de namen van de stagiairs 

worden opgemaakt zodat ook de magistratuur de nieuwe stagiairs kan leren kennen.  

 

 

 

6. Commissie Verzekeringen 

 

 

De stafhouder bericht omtrent de vergadering van 14 oktober 2021 met de raad van bestuur bij 

Precura, nadat enkele maanden geleden Precura reeds de dossiers aan de balie van Leuven bij ons 

ter plaatse kwam bespreken. Er werd toelichting verschaft omtrent de actuele beleidslijnen bij 

Precura, waaruit kan geconcludeerd worden dat er zich een zeer gunstige conjunctuur aftekent.  

 

Aangaande covid-19 werd meegedeeld dat er nog maar een 12-tal dossiers werden geopend in 

2021, tegenover een 47-tal in 2020. De effecten van de pandemie zijn dus al bij relatief beperkt 

gebleven aan de balie. 

 

Tijdens de vergadering werd er door Precura eens te meer op gehamerd dat het belangrijk is om 

als advocaat de wijziging van een eenmanszaak naar een vennootschap door te geven. Het is 

immers meestal een stuk interessanter om in dat geval over te schakelen op de omzetverzekering, 

die nog te weinig gekend is bij advocaten en waaraan meer ruchtbaarheid moet worden gegeven. 

Indien men zijn verzekering laat lopen onder het oude systeem, dan bestaat het gevaar dat men 

oververzekerd is. Probleem is dat Precura deze informatie zelf niet heeft, zodat zij eens te meer 

een oproep lanceren aan de balie som de advocaten te sensibiliseren hiervoor. 

 

Een raadgevend geneesheer gaf op deze vergadering ook uitleg over de problematiek van de burn-

outs (10% van de bevolking is er vatbaar voor, 7% krijgt er vroeg of laat ook effectief mee te 

maken). Misschien is dit ook een interessant item voor permanentie vorming.  

 

 

 

7. Commissie Stage & Beroepsopleiding 
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Voor de stagemeesters is er een informatiefolder in de maak met concrete informatie over de 

verplichtingen van de stagemeesters en stagiairs. Daarin zijn ook de deadlines terug te vinden 

waarbinnen aan de diverse verplichtingen voldaan moet worden.  

 

Vanaf 3 november tot 31 december 2021 kunnen de nieuwe stagiairs zich inschrijven voor de 

lessen en de werkcolleges. De data daarvan zijn gekend en de examens zullen plaatsvinden tijdens 

de eerste week van de paasvakantie. 

 

 

 

8. Commissie Controle rekeningen derden & witwas 

 

 

De stafhouder is intussen tijdens de eerste fase omtrent de witwaswetgeving verder in gesprek 

met confrater Ignace Pelgrims, ten einde de volgende stappen ervan uit te tekenen. Op OVB-

niveau hield men hierover op 07 oktober jl. een werkvergadering. Een workshop en/of webinar is 

de tweede stap in dit proces. De OVB vraagt intussen een rapport met een overzicht van de 

initiatieven tot sensibilisering en controle die binnen de balie werden gerealiseerd. Hierover volgt 

spoedig meer nieuws. 

 

 

 

9. Commissie Deontologie/Tucht 

 

De stafhouder deelt mee dat er op 18 oktober 2021 een eerste vergadering plaatsvond van de 

tuchtcel (bestaande uit de stafhouder, de vicestafhouder mr. F Aps, de prostafhouder mr. E. 

Goffin, stafhouder J. De Rieck en mr. V. Vanduffel). Er zullen vaste lijnen in het tuchtbeleid 

worden uitgezet. Hoewel in wezen het prerogatief van de stafhouder, dient er toch toegewerkt te 

worden naar meer consistentie en omkadering in de tucht, en dit op lange termijn. Ook 

procedurekwesties dienen te worden uitgeklaard: wanneer moet een klacht (van een burger of een 

confrater) gecatalogeerd worden als een formele tuchtklacht? Tijdens de afgelopen eerste 

vergadering werden al enkele belangrijke krijtlijnen uitgetekend. 

 

10. Commissie Permanente Vorming 

 

Omtrent de geplande vormingen licht mr. J. De Ketelaere toe dat het VIAS tijdens een vergadering 

de verschillende cursussen komt toelichten als alternatieve vorm van bestraffing. Magistraten A. 

Vanroy en S. Loddewyckx zullen deze vergadering bijwonen. Er moet nog bekeken worden welke 

locatie hiertoe het meest geschikt is 

 

Er zijn reeds vormingen gepland tot en met december 2021, doch er dienen eventueel een aantal 

nieuwe locaties bekeken te worden om de vormingen te kunnen geven. 

 

 

 

11.        Commissie Externe contacten 
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Mr. A Meuwissen bericht omtrent het uitwisselingsproject met anderstalige balies dat er intussen 

een bericht op de website werd geplaatst, doch er is nog geen gestandaardiseerde info van de 

OVB.  

 

 

 

12. Commissie Personeelszaken: 

 

De directeur geeft de stand van zaken over de werken in het secretariaat: in december – en dus 

met de nodige vertraging - wordt er (eindelijk) een afscheiding geplaatst om de mensen naar de 

toog te leiden. Op dat ogenblik zal de hernieuwde functionaliteit van deze ruimte ten volle 

duidelijk worden. 

 

Mr. V. Vanduffel bericht dat de gesprekken met de kandidaat koffiedames zijn afgesprongen. Het 

vinden van geschikte en gemotiveerde kandidaten blijkt alsmaar moeilijker te verlopen. Intussen 

wordt de huidige situatie verder geëvalueerd: er wordt gratis koffie aangeboden via zelfbediening. 

Dit leidt kennelijk niet tot een terugval van het koffiekamerbezoek. Tijdens de raad van november 

zal bekeken worden hoe de koffiekamer verder zal bemand en ingericht worden en wat er zal 

aangeboden worden en op welke manier.  

 

 

 

13. Commissie Adviezen: 

 

Er liggen geen adviezen voor deze maand. 

 

 

 

14. Sociale Commissie: 

 

Er is momenteel één dossier hangende bij de sociale commissie m.b.t. een confrater met medische 

problemen en (om die reden) een aantal administratieve moeilijkheden. 

 

 

 

 

V.       OVERLEG BALIE MAGISTRATUUR    

 

 

De stafhouder en de vicestafhouder hielden op 9 september jl. overleg met de korpsoversten 

binnen de magistratuur. Daarop werd de datum van de voorstelling van de stagiairs aan de 

magistratuur vastgelegd (cfr. supra). 

 

Ook voor de nieuwjaarsreceptie werd een datum bepaald: 28 januari 2022. Ook deze zal als naar 

gewoonte door onze balie worden aangeboden.  
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VI.      COMMISSIE OVB 

 

 

De stafhouder bericht dat er op 20 oktober 2021 een nieuwe AV staat gepland. De vorige 

algemene vergadering van 29 september 2021 leverde bepaald weinig op: het ontwerpreglement 

m.b.t. het optreden voor minderjarigen werd weggestemd, de tekst omtrent het toekennen van 

halve punten permanente vorming vanaf het eerste volgemaakte uur werd on hold gezet wegens 

te onduidelijk, en m.b.t. het oprichten van een controlecel proportionaliteit werd beslist hierover 

geen reglement te maken. 

 

Er zal op de komende algemene vergadering ook een oriënterende bespreking zijn van het 

ontwerpreglement betreffende de informatieverplichting van de advocaat. Ook in 2019 werd deze 

discussie gehouden, maar kwam er geen reglement. Omdat intussen uit de resultaten van de 

nieuwe advocatenbarometer kwam te blijken dat 70% van de advocaten nog steeds niet op 

geformaliseerde wijze de cliënt vooraf informeert aangaande de wederzijdse verplichtingen en 

rechten, alsook over een aantal andere belangrijke aspecten van zijn optreden, wordt nu opnieuw 

gepolst naar de wenselijkheid van het omzetten van de wettelijke verplichtingen die reeds in het 

WER vervat liggen naar een deontologische bepaling in de codex. 

 

De raad is hierover gematigd positief, in die zin dat transparantie nooit kwaad kan, heel wat 

betwistingen (o.m. over ereloon) in de kiem zou kunnen scoren en tevens ook een waarmerk kan 

bieden voor onze beroepsgroep. Anderzijds is een almaar toenemende “reglementitis” ook te 

vermijden, toch zeker aangaande verplichtingen die reeds bij wet zijn geregeld. De stafhouder zal 

de raad op termijn blijven informeren aangaande de evolutie van deze plannen in de schoot van 

de AV van de OVB. 

 

 

 

V.       CONFERENTIE JONGE BALIE    

 

 

De raad is onverdeeld positief over de openingsconferentie van onze balie die op 1 oktober 2021 

plaatsvond, en wenst bij deze de Jonge Balie te feliciteren voor de vlekkeloze organisatie ervan. 

 

 

 

VI.     VARIA 

 

 

1. Jura 

 

Mr. J. De Rieck poneert het voorstel om Jura te incorporeren in de baliebijdrage en dus om elke 

advocaat een basistoegang tot Jura te geven. Sommige balies doen dit al. De tarieven van Jura 

zijn echter serieus gestegen (ongeveer 750,00 € per account). Aan de balies van Antwerpen en 

Oudenaarde geeft men aan de leden van de balie een beperkte toegang tot Jura (waarvan ongeveer 

300,00 € wordt doorgerekend, doch het is onduidelijk of er credits zijn inbegrepen). De stafhouder 

zal zich verder informeren. 
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Mr. V. Vanduffel deelt nog mee dat er de laatste maanden veel beschikkingen worden opgesteld 

door de jeugdrechtbank, waarbij de jeugdadvocaat voorafgaandelijk niet wordt gehoord. Dit zal 

eventueel verder bekeken worden in de commissie balie-magistratuur. 

 

 

 

 

Datum volgende raad: maandag 22 november 2021 om 17u  

 

 

Mr. Carolien VANACKER Mr. Tim OP DE BEECK 

Secretaris Stafhouder 


