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VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 22 november 2021 

(Gerechtelijk jaar 2021 – 2022) 

 

 

 
Aanwezig: 

 

Stafhouder Tim OP DE BEECK, Vicestafhouder Febian APS, Prostafhouder Erwin GOFFIN, 

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

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

Annelies VERVAEKE, Joke DECABOOTER, Alexander MEUWISSEN en Carolien 

VANACKER. 

 

 

Verontschuldigd:   

 

Mrs. Eva VANGOIDSENHOVEN en Hanne VANHOOF 

 

 

In aanwezigheid van: 

 

Mevr. Elien VAN KERCKHOVEN 

 

 

 

*** 

 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

1. Opnames op het tableau 

 

 

•         Mr. Eline WOUTERS 

          Per 22 oktober 2021 

  

•         Mr. Naomi SUNDERMANN 

          Per 22 oktober 2021 

 

•         Mr. Phaedra TAILLEUR 

          Per 22 oktober 2021 
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2. Weglatingen van het tableau 

 

 

•  Mr. Belinda MOSCHION 

 Per 30 september 2021 

 Wegens haar overstap naar de balie van Brussel NL 

 

•  Mr. Lore SCHAEVERS 

 Per 16 november 2021 

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

 

  

 

3.        Opname op de lijst van stagiairs 

 

 

• Mr. Sara VAN GENECHTEN 

 Stagemeester: Mr. J.Verstraeten 

 Fonteinstraat 1A bus 501 

 3000 Leuven 

 Tel 016 301440 

 E-mail: sara.vangenechten@advocaten-leuven.be 

 Per 22 november 2021 

 

 

 

4. Wijziging stagemeester 

 

 

• Mr Sielke HILLEN  

          Nieuwe stagemeester : Mr. Dirk De Maeseneer 

 Brusselsesteenweg 62 

 3000 Leuven 

 Tel 016 498096 

 E-mail: sielke.hillen@lovius.be 

 Per 25 oktober 2021 

 

 

 

 

II. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

1. Erkenning als stagemeester 
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De raad erkent als stagemeester: 

 

• Mr. Joke DECABOOTER 

 

 

 

2. Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst 

 

 

 

De raad verleent goedkeuring aan de statuten van: 

 

• Mr. Coralie MATTELAER, voor de oprichting van de BV “CMATT” 

• Mr. Marianne VAN LOMMEL, voor de oprichting van de BV “MVLaw” 

• Mr. Joke DEBEHETS, voor de oprichting van de BV “Advocaat Joke Debehets” 

 

 

 

3. Schrapping bijkantoor 

 

 

• Mr Ilse VAN DE MIEROP, per 3 november 2021 op het adres Leopold III laan 40 te 3001 

Heverlee. 

 

 

 

IV.  BALIE LEUVEN 

 

 

1. Commissie erelonen/taxatieadviezen: 

 

 

Er werd één taxatieadvies goedgekeurd door de raad. Mr. Zonderman licht toe dat er nog een 

aantal taxatieadviezen aankomen.  

 

Wat het finaal model arbitrageovereenkomst betreft, waarbij arbitrage kan fungeren als alternatief 

om een ereloongeschil te beslechten, werden er nog een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd. 

 

Zoals aangekondigd zal bij de overeenkomst nog een namenlijst van arbiters gevoegd worden. 

 

Er is intussen een concreet dossier in arbitrage opgestart. Er is een akkoord over het model dat 

wordt gehanteerd en dat op maat werd gemaakt en dus kan een arbiter worden aangesteld. 

 

 

 

2. Penningmeester 

 

 

Mr. L. Vermassen geeft toelichting bij het eerste ontwerp voor de begroting van 2022, in zoverre 

deze al scherp kon worden gesteld. De raad dient zich eerst immers nog te buigen over enkele 
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“hot items” die een belangrijke invloed op de begroting zouden kunnen hebben, o.m. het al dan 

niet behouden van een koffiedame alsook de punten vermeld bij de varia (cfr. infra). 

 

Zoals gebruikelijk werden er door de penningmeester enkele scenario’s uitgetekend, afhankelijk 

van welk pakket aan dienstverlening onze balie wenst aan te bieden, maar ook rekening houdend 

met tendensen die nog niet helemaal duidelijk zijn, m.n. de cyberverzekering, die vermoedelijk 

zal stijgen zonder dat geweten is in welke mate. 

 

Evenwel maakt de evolutie van dit laatste punt – de cyberverzekering – alleen al dat het louter 

behouden (zelfs geïndexeerd) van de baliebijdrage 2022 de begroting fel onder druk zou zetten, 

zodat een zekere stijging haast onvermijdelijk is. Een aantal andere factoren waarvoor onze balie 

al dan niet zal opteren zullen daarop op hun beurt een milderende dan wel een bevorderende 

invloed hebben. 

 

Mr. L. Vermassen geeft ook een overzicht van de baliebijdrages aan andere balies, en daaruit 

blijkt dat Leuven nog steeds middenin het pak zit voor de tableauadvocaten en daarnaast veruit 

de goedkoopste is voor stagiairs.  

 

Tegen volgende raad zal de begroting verder op punt worden gesteld, en zullen de baliebijdragen 

voor volgend jaar ook worden bepaald. 

 

 

 

3. BJB 

 

Mr. T. Van Aerschot meldt dat corona deze maand een spelbreker is waardoor de commissie BJB 

niet is kunnen doorgaan.  De aanstellingen van de pro deo-dossiers lopen normaal verder alsook 

de audit. 

 

 

4. CJB 

 

 

De stafhouder heeft geen specifieke meldingen aangaande het CJB voor deze maand. 

 

 

 

5. Commissie Communicatie, marketing & protocol 

 

 

Mr. Meuwissen meldt dat het balienieuws is vertrokken.  

 

Voorts meldt de stafhouder dat het marketingproject – dat een tweetal jaar geleden tot op zekere 

hoogte was uitgewerkt maar wegens corona opgeborgen werd - nog even in de koelkast blijft, nu 

de komende maanden covidgewijs alweer vrij onzeker blijken te zijn. Dit wil niet zeggen dat het 

project volstrekt dood en begraven is en dat het niet op een later moment kan heropgevist worden. 

 

Mr. Meuwissen weet tot slot nog te melden dat het onzeker is of de nieuwjaarsreceptie op 28 

januari 2022 zal kunnen doorgaan. De contacten met de cateraar zijn er, en die geeft ons respijt 
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tot uiterlijk een week vóór de voorziene datum om eventueel nog te annuleren. De stafhouder 

volgt de situatie verder op met mevr. de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg (vermits 

werd gedacht de receptie opnieuw in ons gerechtsgebouw te laten doorgaan). 

 

 

 

6. Commissie Verzekeringen 

 

 

De stafhouder bericht dat er op woensdag 24 november e.k. een vergadering met Amlin staat 

gepland inzake de dossiers beroepsaansprakelijkheid die m.b.t. onze Leuvense confraters in 

behandeling zijn. 

 

De stafhouder geeft ook nadere toelichting omtrent het opzet en de werking van het 

Solidariteitsfonds, nadat de penningmeester en mr. Y. Deckers met de directeur een 

infovergadering had. Het Fonds geeft steun aan weduwen/weduwnaars van advocaten en in geval 

van behoeftigheid waarmee een advocaat geconfronteerd wordt. Onze Leuvense balie betaalde al 

jaren meer aan het Fonds dan dat ze er voor haar leden uit fondsen uit putte, met als dieptepunt 

vorig jaar (input was toen ongeveer 45.000,00 €, met slechts 20.000,00 € die weer werden 

uitgekeerd aan Leuvense confraters). Het Fonds wordt gespekt door een jaarlijkse bijdrage van 

100,00 € per tableau-advocaat en 50,00 € per stagiair. 

 

Mr. L. Vermassen licht toe dat uit haar gesprek met de afgevaardigde van het Fonds kwam te 

blijken dat we ons als balie onvoldoende bewust zijn van de mogelijkheden die het Fonds kan 

bieden. De teksten en hun interpretatie dienen daarvoor beter bestudeerd te worden en dienen 

vervolgens met de nodige duiding erbij opnieuw onder eenieders aandacht te worden gebracht. 

 

Er zal dan ook een rondschrijven in die zin worden voorbereid, en het is zelfs niet uitgesloten dat 

hierrond nog een permanente vorming zou worden georganiseerd, waarbij mensen van het Fonds 

zelf toelichting komen geven. 

 

 

 

7. Commissie Stage & Beroepsopleiding 

 

 

De stafhouder herinnert eraan dat de stagemeesters dienen te rapporteren aangaande hun 

verplichtingen tegen uiterlijk 31 december 2021. Evenwel wordt nog gewacht op een 

modelformulier van de OVB daartoe. 

 

Mr. A. Vervaeke heeft bevestiging gekregen dat eind november, begin december 2021 dit 

document online beschikbaar zal zijn zodat de stagemeesters kunnen rapporteren alvorens de 

deadline verstrijkt. 

 

 

 

8. Commissie Controle rekeningen derden & witwas 
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De stafhouder brengt in herinnering dat er in het kader van de opstart van de controlefase witwas 

enkele weken geleden al een standaardbrief werd rondgestuurd met de mededeling dat 

rapportering van verdachte transacties of de aanzet daartoe verplicht is. Tevens werd daarin 

gezegd dat de balie niet alleen de taak heeft te informeren, maar ook te controleren.  

 

Deze controle is inmiddels gestart via doelgerichte peilingen met behulp van de vragenlijsten 

witwas. Beslist werd om in eerste instantie kantoren (associaties en groeperingen) met minstens 

12 leden te bevragen, waarbij één persoon binnen deze kantoren de taak op zich mag nemen om 

de vragenlijsten namens het gehele kantoor te beantwoorden. Daarnaast zal er ook bij loting – 

naar analogie met de loting van de te controleren confraters inzake de derdengelden - nog een 

bijkomend aantal confraters geselecteerd worden.  

 

De stafhouder hoopt dat het opleidingsinstituut zoals gepland door de OVB vanaf 6 december 

2021 actief zal zijn, zodat men ook on demand de OVB infosessies rond witwas zal kunnen 

aankopen. Bij controle kan dit een hulp zijn om de lijsten te kunnen invullen. De OVB verwacht 

van de balies dat er dit jaar nog gerapporteerd wordt. 

 

 

 

9. Commissie Deontologie/Tucht 

 

De stafhouder bericht dat in een hangende tuchtzaak de uitspraak werd uitgesteld naar 30 

november 2021. 

Een 10-tal andere tuchtzaken werden uiteindelijk afgesloten, waarbij het niet nodig is gebleken 

deze te verzenden naar de tuchtraad. 

 

10. Commissie Permanente Vorming 

 

De stafhouder bericht dat de lijsten van zondaars wat betreft het aantal te behalen puntentotalen 

aan permanente vorming wat werden verfijnd en dat er ook een aantal confraters vrijstellingen 

kregen om medische redenen. 

 

Er zijn nog een 35-tal overtreders, en dit ondanks het feit dat de commissie tijdens het afgelopen 

jaar diverse malen herinnerd heeft aan de plicht om op 31 augustus 2021 daadwerkelijk 20 punten 

verzameld te hebben. Van dit aantal staan er 14 confraters op de lijsten stagemeesters, CJB of 

BJB, wat aanleiding geeft tot een oproeping voor de raad van de Orde zoals in tucht.  

 

Meer algemeen zal de stafhouder verder bekijken welke de eventuele tuchtrechtelijke gevolgen 

zullen zijn voor hen die nalieten het vereiste aantal punten te behalen.  

 

De voorziene permanente vorming op 14 januari 2022 zal, omwille van de gekende redenen, 

online georganiseerd worden via een webinar i.p.v. de fysieke uiteenzetting in het Provinciehuis. 

 

 

 

11.        Commissie Externe contacten 
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Mr. F. Aps polst naar het aantal zaken dat na trajectbemiddeling nog voor de rechtbank komt. Hij 

zal dit met de griffier bekijken vanaf januari 2021 en/of verduidelijken in/met een studiedag. In 

januari-februari 2022 volgt hierover nog een overleg balie-magistratuur. 

 

 

 

12. Commissie Personeelszaken 

 

De raad buigt zich finaal over de vraag of de piste van het trachten aan te werven van een 

koffiedame nog langer gevolgd wordt, dan wel of de koffiekamer voortaan op een andere manier 

gerund kan worden. De pro’s en contra’s worden eens te meer opgelijst: zeer moeilijke zoektocht 

naar kandidaten, waarbij de laatste (verregaand onderhandelde) poging afsprong, de kennelijke 

moeilijkheid om iemand lang te houden alsook het deficit van 15.000,00 € jaarlijks in onze 

begroting. Daartegenover staat het feit dat een koffiedame meer sfeer brengt in de koffiekamer en 

ook een ruimere service kan bieden. 

 

Binnen de raad blijkt een ruime meerderheid te bestaan om de pagina om te draaien en de 

koffiekamer voortaan anders te runnen. Een stemming daarover blijkt niet nodig, gezien de 

duidelijke meerderheid.  

 

Mr. V. Vanduffel heeft dit idee al eerder bekeken en deelt mee dat het opsmukken van de ‘bar-

O’ – want zo heet onze koffiekamer officieel – dan wel nodig is. Er moet daartoe bekeken worden 

welk budget er kan voorzien worden in functie van hoever de opsmuk/verfraaiing moet gaan. Een 

eerste luik is louter technisch: quid met de schikking van het interieur, de aansluitingen die er 

zijn, etc… Dit wordt verder bekeken door een aparte werkgroep (Pro-stafhouder E. Goffin en A. 

Vervaeke en de directeur) die in overleg zal staan met de commissie personeelszaken. Eens die 

technische aspecten bepaald zijn, kan verder gekeken worden naar de inrichting zelf.  

 

 

 

13. Commissie Adviezen: 

 

Er liggen geen adviezen voor deze maand. 

 

 

 

14. Sociale Commissie: 

 

De sociale commissie herneemt spoedig een dossier van een confrater die tot voor kort 

gehospitaliseerd was. 

 

 

 

V.       OVERLEG BALIE MAGISTRATUUR    
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De stafhouder nam contact op met de procureur des Konings in verband met een klacht aangaande 

de veel te laattijdige oproepingen voor de zittingen van de jeugdrechtbank (die soms toekwamen 

nadat de zitting al had plaatsgevonden). Hierop kwam meteen passend gevolg, en de oproepingen 

worden nu ook per e-mail aan de balie overgemaakt. 

 

 

 

VI.      OVB 

 

 

Mr. V. Vanduffel bericht dat er binnen de commissie Welzijn van de OVB een gedragscode werd 

opgesteld voor advocaten. Het betreft dus geen reglement en is derhalve niet afdwingbaar. De 

gedragscode beoogt het geven van richtlijnen inzake correcte omgang tussen confraters (in se 

bedoeld voor situaties binnen een kantoor) en dit binnen gezagsverhoudingen. Wederzijds respect 

en waardig gedrag worden gepromoot ter voorkoming van ongewenst of grensoverschrijdend 

gedrag (in seksuele context maar ook daarbuiten). 

 

Tijdens de AV van de OVB van november 2021 zal deze tekst bekeken worden, en indien hij 

wordt goedgekeurd zal hij op de website van onze balie verschijnen. Het idee wordt geopperd om 

deze voorts ook bij te voegen aan de stageovereenkomst, zodat startende stagiairs dadelijk op de 

hoogte zijn. De vertrouwenscoördinatoren kunnen hiermee ook werken. 

 

Op de AV van november wordt er ook gedebatteerd over het ontwerp reglement voorkeurmateries 

en specialisaties. Dit betreft een oriënterend debat, dat dient na te gaan of de AV wel een 

reglement hierover genegen is. Zo ja, dan kan de commissie deontologie van de OVB daarmee 

verder aan de slag.  

 

 

 

VII.       CONFERENTIE JONGE BALIE    

 

 

De raad buigt zich over de kwestie van de jaarlijkse dotatie aan de Jonge Balie. 

 

In het oude systeem van de ‘dotatie’ werd 10.000,00 € toegekend, als tussenkomst in een aantal 

kostenposten verbonden aan de organisatie van de OC. Dit systeem is echter al enige tijd 

achterhaald, nu de Jonge Balie aanzienlijke inkomsten put uit de organisatie van de permanente 

vorming. Vorig jaar werd om die reden (alsook wegens het feit dat er geen OC in volle omvang 

plaatsvond) er al een deel terugbetaald door de Jonge Balie. De Jonge Balie is nog steeds 

financieel gezond, en de vraag rijst of de raad zelf nog veel moet investeren aangezien de Jonge 

Balie vooral ten dienste van de confraters staat en de Jonge Balie ook in ruime mate financieel 

onafhankelijk wenst te zijn.  

 

Voor dit jaar kan 5.000,00 € (als fix) begroot worden als compensatie voor een aantal genodigden 

op de OC en recepties, zonder dat verdere verantwoording nodig is. Voorts zal af te wachten zijn 

welke inkomsten de Jonge Balie nog zal kunnen genereren uit permanente vorming, eens het 

opleidingsinstituut van de OVB online gaat. De dotatie kan dan herbekeken worden.  

 

De voorziene lunch voor de stagairs door de Jonge Balie met de magistratuur op 14 december 

2021 werd geannuleerd wegens corona. 
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VIII.     VARIA 

 

 

1. Codex balie Leuven 

 

Vice-stafhouder F. Aps bericht dat de kostprijs van een codex, gelijkaardig aan het model aan de 

balie van Antwerpen, een 8,80 € per advocaat per jaar zou bedragen voor een oplage van 600 

stuks. In deze codex zitten de meest courante regelgevende teksten vervat, relevant voor de 

advocatuur. 

Het idee wordt naar voor geschoven om in dit boekje dan eventueel ook nuttige adressen en 

telefoonnummers te verzamelen, als in een soort vademecum. Vraag is of een papieren versie 

vandaag de dag nog wenselijk is. Anderzijds zou dit instrument drempelverlagend kunnen werken 

voor onze confraters, om toch een keertje wat makkelijker een reglementstekst ter hand te nemen. 

De raad zal in haar volgende vergadering een beslissing nemen over nut en frequentie van een 

codex. 

 

2. Jura 

 

De Stafhouder heeft zich verder geinformeerd aangaande Jura en bericht dat Kluwer een 

prijszetting heeft gegeven die iets lager uitvalt dan we aanvankelijk dachten. Slechts een tweetal 

balies hebben reeds eerder op een dergelijk voorstel van Jura ingetekend. Het voorstel komt neer 

op een groepsaankoop zodat elke advocaat toegang heeft tot het basispakket van Jura met toegang 

tot basiswetgeving en -rechtspraak. Voor tijdschriftartikelen e.d. zijn er dan credits nodig, die 

dienen bijgekocht te worden.  

 

Er wordt per tableauadvocaat een bedrag van 288,00 € inclusief BTW per persoon per jaar 

aangerekend (stagiairs hebben altijd gratis toegang), wat +/- 5x goedkoper is dan een individueel 

abonnement in het particuliere circuit. De kostprijs daalt naar 278,00 € voor 2 jaar , 272,00 € voor 

3 jaar etc. De balie zou dit bedrag dan doorrekenen aan de tableaudvocaten via de baliebijdrage. 

Voor wie reeds geabonneerd is, wordt dit bedrag afgetrokken van de privé-factuur die het kantoor 

betaalt.  

 

De raad wisselt hierover uitgebreid van gedachten, zonder tot eensgezindheid te komen. Een 

eventuele beslissing hierover, die vanzelfsprekend een significante impact zal hebben op de 

begroting, volgt volgende maand. 

 

 

 

Datum volgende raad: maandag 20 december 2021 om 17u  

 

Mr. Carolien VANACKER Mr. Tim OP DE BEECK 

Secretaris Stafhouder 
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