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VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 20 december 2021 

(Gerechtelijk jaar 2021 – 2022) 

 

 

 
Aanwezig: 

 

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

Mrs. Jan DE RIECK, Veerle VANDUFFEL, Els VAN ERUM, Patrick ZONDERMAN, Yoeri 

DECKERS, Tina VAN AERSCHOT, Liesbet VERMASSEN, Eva VANGOIDSENHOVEN, 

Annelies VERVAEKE, Joke DECABOOTER, Hanne VANHOOF, Alexander MEUWISSEN en 

Carolien VANACKER. 

 

 

Verontschuldigd:   

 

Mr. Jacques DE KETELAERE 

 

 

 

*** 

 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

 

1. Opnames op het tableau 

 

 

•         Mr. Lowie Leopold CLAES 

          Per 22 oktober 2021 

  

  

2.        Opname op de lijst van stagiairs 

 

 

• Mr. Wouter HERMANS 

 Stagemeester: Mr. J.De Roo 

 Philipssite 5 

 3001 Leuven 

 Tel 016 222473 
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 E-mail: wouter.hermans@nelissengrade.com 

 Per 20 december 2021 

 

 

• Mr. Tom BOUVEROUX 

 Stagemeester: Mr. J.Mommaerts 

 Brusselsesteenweg 62 

 3000 Leuven 

 Tel 016 222638 

 E-mail: tom.bouveroux@lovius.be 

 Per 20 december 2021 

 

 

3.        Weglatingen van de lijst van stagiairs 

 

 

 

• Mr. Tom SOCQUET 

 Per 1 december 2021 

 wegens zijn overstap naar de balie van Brussel NL 

 

 

 

 

II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 

 

 

 

1. Wijziging kantoorgegevens 

 

 

•     Mrs. Patrick SOETEWEYE, Pieter BROECKAERT en Rika HEYLEN 

 Nieuw kantooradres:  

 Interleuvenlaan 62 

 3001 Leuven 

 

•     Mr. Iris HEUSDENS 

 Nieuw kantooradres:  

 Postlaan 8 

 3400 Landen 

 Schrapping faxnummer 

  

•     Mr. Sabine BRIJS 

 Nieuw e-mailadres:  

 sabine.brijs@legalhouse.be 

    

•     Mr. Anja CELIS 

 Nieuw e-mailadres:  

 anja@advocatenkantoorcelis.be 

 

mailto:tom.bouveroux@lovius.be
mailto:anja@advocatenkantoorcelis.be
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•     Mr. Lize ROOSEMONT 

 Nieuw e-mailadres:  

 lize@advocatenkantoorcelis.be  

 

•  Mrs. Christophe CELIS, Elke VANHAVERBEKE en Anouck VANZEER 

 Nieuw kantooradres:  

 Grasbos 35 

 3294 Diest 

  

 

  

 

III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

1. Onderbreking van de stage 

 

 

• Mr. Ellen DE BRUYCKERE 

          per 13 december 2021 

          voor de duur van 1 jaar 

 

 

2. Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst 

 

 

De raad geeft goedkeuring aan: 

 

• Mr. Evelien VERSTRAETEN, voor de oprichting van de BV “Lextranja” 

• Mr. Mevlüde Hilal ERSAHIN, voor de oprichting van de BV “ERSA LEGAL” 

• Mr. Sien BECKERS, voor de oprichting van de BV “Noïa” 

 

 

 

 

IV.  BALIE LEUVEN 

 

 

1. Commissie erelonen/taxatieadviezen: 

 

 

Er werden twee taxatieadviezen goedgekeurd door de raad. 

 

Er lopen nog een zevental bemiddelingen en er zijn nog drie taxaties gepland voor de raad van 21 

februari 2022. Mr. Zonderman geeft hiervan een overzicht en geeft verdere toelichting bij 

sommige aspecten van de diverse procedures. 

 

In één hangend arbitragedossier is intussen de arbiter opgestart. 

 

 

mailto:lize@advocatenkantoorcelis.be
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2. Penningmeester 

 

 

Twee punten van varia met name de codex en jura worden vooreerst besproken aangezien deze 

een impact hebben op de begroting (cfr. sub VARIA, punten 1 en 2). Geen van beide voorstellen 

geniet een voldoende draagvlak. Zij sneuvelen dan ook allebei, wat – m.n. wat Jura betreft – een 

belangrijke impact heeft op de begroting 2022. 

 

De stafhouder haalt voorts nog ander belangrijk punt aan dat eveneens in rekening dient gebracht 

te worden bij de begroting, met name de cyberverzekering. Eerder werd al bericht dat deze polis 

zwaar onder druk staat en onvermijdelijk zal stijgen. De huidige kostprijs à 75,00 € per advocaat 

blijft niet meer houdbaar, zo liet de OVB al eerder weten. Recent kwam er dan toch verlossend 

nieuws, in die zin dat de verhoging eerder beperkt zou blijven tot 50%, onder alle voorbehoud. 

Hiermee kan in de begroting eveneens rekening worden gehouden. 

 

Met voornoemde beslissingen in het achterhoofd belicht Mr. L. Vermassen de verschillende 

simulaties die werden gemaakt, rekening houdende met deze parameters. Zij geeft aan de hand 

van een nota en tabellen toelichting omtrent de begroting vooraleer deze wordt gestemd, en geeft 

tevens een simulatie van de te innen baliebijdragen voor volgend jaar. 

 

Daarbij wisselt de raad ook van gedachten over het nut van het laten verder bestaan van het in 

Leuven – als enige balie – gangbare getrapte systeem van bijdragen van onze tableau-advocaten, 

m.n. de opdeling in de categorieën -3 jaar tableau en +3 jaar tableau. Hiervoor blijkt geen 

draagvlak meer, zodat deze categorie afgeschaft wordt, zodat er nog één eenheidscategorie 

overblijft. 

 

Daarnaast staat de raad nog stil bij het feit dat Leuven nooit een inhaalbeweging maakte wat de 

bijdrages van de stagiairs betreft, nu hun inkomsten de voorbije jaren ook stegen. Zowat alle 

andere Vlaamse balies stemden de bijdrages voor de stagiairs daarop af. Onze Leuvense balie liet 

deze evolutie passeren en werd zo een van de goedkoopste balies voor stagiairs. Ten einde daarin 

terug evenwicht en consistentie te krijgen, wordt thans geopteerd voor een relatieve stijging van 

de bijdrage voor de stagiairs. 

 

Een en ander resulteert in een begroting voor 2022 die een overschot van +/- 45.000,00 € vertoont 

(wat ten zeerste wenselijk is), en waarbij de baliebijdragen van onze tableau-advocaten de facto 

enkel geïndexeerd wordt.  Zoals gezegd valt er bij de stagiairs wel een stijging te noteren, bovenop 

de indexatie die ook voor hen werd doorgevoerd.  

 

Aldus zullen de baliebijdragen voor 2022 er als volgt uitzien: 

 

- 1e jaarsstagiairs: 1.650,00 € 

- 2e en 3ejaarsstagiairs: 1.850,00 € 

- Tableau-advocaten: 2.200,00 € 

 

Daarmee blijft de balie van Leuven nog steeds een van de goedkoopste balies. 

 

De penningmeester meldt tot slot nog dat vanaf 1 januari 2021 er ook een nieuw boekhoudkundige 

programma beschikbaar zal zijn via de OVB (Exact Online), van waaruit de penningmeester en 

de directeur vanuit dit systeem ook rechtstreeks brieven zullen kunnen versturen. 
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3. BJB 

 

 

Mr. T. Van Aerschot meldt dat in de Orde-express van 3 december 2021 de werking van nieuwe 

module BJB wordt vermeld die in de loop van 2022 zal gelanceerd worden. 

 

Alle praktische info hieromtrent ontving u via OrdeExpress van 17 december 2021 en kan u 

nalezen via volgende link: https://privaatluik.advocaat.be/nieuws-en-events/bjb-module-van-

2021-naar-2022  

 

Belangrijk is dat alle dossiers in het mate van het mogelijke worden afgesloten :  

 

- Alle dossiers en stukken met status afgesloten en uitbetaald voor 1 september 2014 worden 

in het kader van de GDPR verwijderd. 

- Alle dossiers met status afgesloten en uitbetaald tussen 1 september 2014 en 31 augustus 

2020 worden niet overgezet naar de nieuwe BJB-module. Als u uit die dossiers nog stukken wil, 

moet u die zelf downloaden. In de praktijk zal u geen toegang meer hebben tot deze dossiers. 

- Alle dossiers met datum (nazicht - aanstelling BJB) voor 1 januari 2005 worden in het kader 

van de GDPR verwijderd. Indien er toch een dossier is dat voor u nog niet verwijderd mag 

worden, laat dit dan weten voor 31 januari 2022. Dat doet u door een mail te sturen naar Sofie 

Kurz (sofie.kurz@ordevanvlaamsebalies.be) of Elke Steylaerts 

(elke.steylaerts@ordevanvlaamsebalies.be). 

 

U gelieve ook zelf nazicht te doen.  Wil u dossiers afsluiten zonder prestaties, klik dan op de 

knop 'Afsluiten ZONDER prestaties’ welke recent werd toegevoegd binnen de dossiers. 

 

Er zullen vanaf 3 januari 2022 geen stukken meer kunnen gevoegd worden via de faxmodule. 

 

 

4. CJB 

 

 

Mr. E. Vangoidsenhoven heeft geen specifieke meldingen aangaande het CJB voor deze maand.  

 

 

 

5. Commissie Communicatie, marketing & protocol 

 

 

De stafhouder deelt mee dat de nieuwjaarsreceptie van 28 januari 2022 gelet op de 

omstandigheden zal worden geannuleerd en mogelijks zal plaatsvinden in juni 2022. 

 

 

 

6. Commissie Verzekeringen 

 

 

De stafhouder doet kort verslag over de vergadering die hij op 24 november jl. samen met Mr. Y. 

Deckers had met beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar Amlin en makelaar Vanbreda. De 

lopende dossiers aangaande beroepsaansprakelijkheid werden er besproken. Mr. Y. Deckers deelt 

https://privaatluik.advocaat.be/nieuws-en-events/bjb-module-van-2021-naar-2022
https://privaatluik.advocaat.be/nieuws-en-events/bjb-module-van-2021-naar-2022
mailto:sofie.kurz@ordevanvlaamsebalies.be
mailto:elke.steylaerts@ordevanvlaamsebalies.be
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mee dat er bij Amlin 57 dossiers nog lopende zijn. In totaal waren er zo’n 188 dossiers geopend 

bij Amlin sinds 2014 waarmee de balie van Leuven niet beter of slechter scoort dan andere balies. 

Ook voor wat betreft Ethias (de voormalige verzekeraar) zijn er nog een 7-tal dossiers lopende 

net zoals vorig jaar.  

 

Vanbreda wees tijdens de bespreking op een aantal schadegevallen waar de claim hoger is dan de 

dekkingsgrens van 2,5 miljoen euro, iets dat onder de aandacht van al onze confraters dient te 

worden gebracht. Zich bijkomend laten verzekeren kan een optie zijn. Het is immers niet te 

veronachtzamen dat advocaten nog steeds persoonlijk aansprakelijk blijven in tegenstelling tot 

andere intellectuele beroepsgroepen.  

 

De stafhouder vult aan dat er 15% aan claims zijn in het strafrecht en familierecht elk. Er werden 

131 dossiers afgesloten waarvan 101 dossiers zonder uitgaven/uitkeringen. Inhoudelijk gaat het 

vaak over laattijdige rechtsmiddelen, slecht advies, laattijdige besluiten en beroepsfouten in 

dossiers rond bewindvoering. 

 

Tot slot wil de stafhouder alle confraters aan onze balie eraan herinneren dat er een verzekering 

er is om tussenkomst te verlenen als er een mogelijk probleem is, en dat dit niet wil zeggen dat 

de betrokken advocaat daardoor onmiddellijk een (mogelijke) fout zou toegeven. Schroom om 

een aangifte te doen is dus niet nodig, maar eens die stap wordt gezet wordt er wel volledige 

medewerking en transparantie verwacht. 

 

De stand van zaken omtrent de cyberverzekering werd hoger reeds besproken. 

 

 

 

7. Commissie Stage & Beroepsopleiding 

 

 

Mr. A. Vervaeke bericht dat de module voor stagemeesters op 17 december 2021 online is 

gekomen. Alle stagemeesters, dus ook degene die momenteel geen stagairs hebben, dienen 

voortaan jaarlijks de vragenlijst in te vullen. De stagemeester die geen stagemeester meer wil zijn, 

kan zijn weglating van deze lijst vragen via een eenvoudige druk op de knop. Het verder invullen 

van de lijst is dan niet meer nodig. Er weze nogmaals herhaald dat de vragenlijsten tegen 31 

december 2021 dienen te worden ingevuld.  

 

 

 

8. Commissie Controle rekeningen derden & witwas 

 

 

De stafhouder bericht kort over de anti-witwasmaatregelen die op touw werden gezet: Mr. I. 

Pelgrims heeft de lijsten mee uitgestuurd en is bereid vragen omtrent deze materie te 

beantwoorden. Er is al heel wat reactie op de vragenlijsten gekomen van de bevraagde kantoren,  

maar de lijsten zijn nog niet allemaal binnen. Sommige kantoren vroegen meer informatie of 

uitstel. De stafhouder zal spoedig rapporteren aan de OVB, zoals hij dat wettelijk verplicht is.  

 

Voorts gaat Mr. I. Pelgrims nog na of er samen met Balie Limburg een webinar met daarin vooral 

oog voor praktische richtlijnen inzake anti-witwas georganiseerd kan worden. Meer informatie 

daarover volgt nog. 
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9. Commissie Deontologie/Tucht 

 

Een confrater verschijnt zoals in tucht omwille van haar aanvraag om een uitzondering op het 

aantal jaren vereist om als stagemeester te worden goedgekeurd en geeft de nodige toelichting. 

De stafhouder bericht kort over de meest recente vergadering van de tuchtcel, die begin dit 

gerechtelijk jaar werd opgericht. Zowel procedurekwesties als inhoudelijke kwesties werden er 

besproken.  

De stafhouder meldt tevens beroep te hebben aangetekend tegen de tuchtsanctie van één maand 

met uitstel waartoe een confrater van onze balie recent werd veroordeeld. 

 

10. Commissie Permanente Vorming 

 

De stafhouder vergaderde vorige week met de commissie permanente vorming. De puntenlijsten 

voor het afgelopen jaar (eindigend op 31 augustus 2021) werden een laatste keer nagekeken, en 

daaruit bleek dat 30 confraters niet de benodigde 20 punten hebben behaald, vrijstellingen niet te 

na gekomen. Dit is 2/3 minder dan vorig jaar, wat een goede evolutie is, maar het zijn er 

vanzelfsprekend nog steeds 30 teveel. Vier confraters die vorig jaar in gebreke waren gebleven, 

en daarvoor een vaderlijke vermaning hadden gekregen, scoren opnieuw een onvoldoende. Goed 

nieuws dan weer is dat wie vorig jaar tucht opliep wegens een ernstig tekort zich dit jaar heeft 

herpakt, op één uitzondering na.  

 

Opvallend toch ook is dat er zich in de groep van zondaars een aantal stagemeesters bevinden. Zij 

riskeren een oproeping voor de raad zoals in tucht, ten einde te evalueren of zij nog verder de 

voorbeeldfunctie van stagemeester kunnen uitoefenen. 

 

Voorts bericht Mr. A. Meuwissen over de op til zijnde hervorming van de permanente vorming, 

waarop de OVB broedt. Daarover blijkt in het verleden niet steeds helder te zijn gecommuniceerd, 

met alle vragen en onzekerheden van dien. De OVB zou hebben beslist dat er voor vormingen 

35,00 € per punt (en dus per uur) door de balie moet aangerekend worden, opgesplitst in 20,00 € 

voor de organisator, 4,00 € voor de hoofdbalie van de deelnemer, 9,00 € werkingskost voor de 

OVB en 2,00 € winstdeelname voor de OVB, wat enerzijds wel wil zeggen dat de jonge balie 

erop vooruit zal gaan qua inkomsten, maar anderzijds betalen de advocaten wel driemaal zo veel 

als vroeger, althans als men de doorsnee prijs voor een Leuvense vorming in beschouwing neemt. 

Mr. A. Meuwissen bericht nog dat de jonge balie nog zelf vormingen kan organiseren maar dit 

moet dan via aparte pagina zodat deze niet via de website van de OVB zal aangekondigd worden.  

 

 

 

11.        Commissie Externe contacten 

 

 

Vicestafhouder F. Aps heeft geen meldingen i.v.m. deze commissie. 
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12. Commissie Personeelszaken 

 

De werkgroep aangaande de inrichting van de koffiekamer heeft intussen vergaderd en op 23 

december 2021 zal aannemer Tossyn komen kijken wat de mogelijkheden zijn voor de inrichting 

van deze ruimte. De stille ruimte wordt intussen vaak gebruikt door de confraters van de balie en 

wordt kennelijk ten zeerste geapprecieerd als werkruimte.  

 

 

 

13. Commissie Adviezen 

 

Er werd deze maand op grondige wijze advies verleend voor de kandidaten voor de functie van 

procureur des Konings, die dit voorjaar vacant wordt.  

 

 

 

14. Sociale Commissie 

 

Er zijn geen meldingen deze maand binnen de sociale commissie. 

 

 

 

V.       OVERLEG BALIE MAGISTRATUUR    

 

 

Tijdens een online vergadering van de vier stafhouders van het ressort hof van beroep Brussel 

werden de voorstellen besproken van de eerste voorzitter van het Hof om de achterstand in te 

dijken. Daarbij viel op dat de advocatuur en magistratuur niet steeds op dezelfde lijn zitten, o.m. 

voor wat het (structureel) inschakelen van plaatsvervangers betreft. De enorme achterstanden 

lijken vooral een budgettair en structureel probleem door een tekort aan (tweetalige) magistraten. 

 

De stafhouder bericht nog dat er bij Mevrouw de Voorzitter van de REA gunstig advies werd 

gegeven aan het aangepaste bijzondere reglement voor de werking van de rechtbank te Leuven, 

zoals dat was meegedeeld. 

 

 

 

VI.      OVB 

 

 

Op de vergadering van de AV van 21 december 2021 zal de verhoging van de 

minimumvergoeding van eerstejaarsstagiairs naar 2.000,00 € besproken worden. Een 

meerderheid van eerder afwijzende stemmen binnen de raad leert dat onze balie hier geen grote 

voorstander van is, onder meer gelet op de vele nevenverplichtingen van de stagiair en beperkte 

beschikbaarheid voor de stagemeester. Er vallen anderzijds toch ook wel goedkeurende echo’s op 

te vangen. 
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Er is ook een overleg wat betreft de GDPR-wetgeving tussen de OVB en de balies, waarbij er 

veel verwacht wordt van de balies. Bestuurder E. Valgaeren van OVB poogt de balies hier 

wegwijs in te maken. 

 

Tijdens de Raad van Bestuur van de OVB werd de overgangsregeling inzake de Supralat-

opleiding verschoven naar 30 september 2022 i.p.v. de vooropgestelde 31 december 2021. Die 

regeling bepaalt dat men vooralsnog niet de opleiding moet hebben gevolgd om permanentie te 

kunnen doen, en is in eerste instantie nodig om binnen de training zelf de praktische bijstandsproef 

die eenieder moet doen mogelijk te maken. Maar ook ieder die de komende maanden nog niet 

denkt aan het volgen van Supralat of een gelijkwaardige opleiding zal dus nog tot eind september 

2022 salduzpermanentie kunnen waarnemen.  

 

Er zijn ook een aantal vernieuwingen op til zoals het aanpakken van Advocaat.be en het project  

‘Advocaat in de school’ waarvoor projectteams worden opgestart. Zo wil men de website 

duidelijker opdelen voor advocaten en rechtzoekenden. Het project advocaat in de school blijkt 

niet meer aan te sluiten bij de leefwereld van jongeren en kinderen en kan een opfrissing 

gebruiken. 

 

 

 

VII.     VARIA 

 

 

1. Codex balie Leuven 

 

Het initiatief van de balie van Antwerpen om een syllabus te verspreiden met daarin een 

bloemlezing van de meest elementaire regelgevende teksten binnen ons beroep wordt momenteel 

niet op veel enthousiasme onthaald aan onze balie. De teksten van de reglementen aan onze balie 

zijn immers online beschikbaar en veranderen ook regelmatig, wat betekent dat een dergelijk 

boekje regelmatig zou moeten vernieuwd worden. Het idee geniet geen meerderheid binnen de 

raad en wordt achterwege gelaten. 

 

 

2. Jura 

 

Aangaande het aanbod van Kluwer aangaande Jura is er momenteel onvoldoende draagvlak 

binnen de raad. Over de verleidelijkheid van het aanbod is iedereen het eens, alleen blijkt er heel 

wat reserve te bestaan omtrent de vraag of het gebruik van dit – hoe dan ook commerciële – 

product aan eenieder kan opgelegd worden. Een ruimere bevraging aan onze balie lijkt 

onontbeerlijk. Deze topic zal verder onderzocht worden binnen de commissie communicatie en 

kan in een later stadium opnieuw ter tafel liggen. De commissie zal zich tevens bevragen over 

een proefaanbod om Jura tijdelijk te kunnen uitproberen of een vorming door Kluwer omtrent de 

mogelijkheden. 

 

 

3. Nieuwjaarsreceptie 
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Zie hoger onder punt 5. De uitnodigingen voor de nieuwjaarsreceptie zullen aldus niet verstuurd 

worden, doch enkel digitale nieuwjaarswensen. De raad beslist dat de kosten die hierdoor 

bespaard worden, zullen geschonken worden aan Advocaten zonder Grenzen. 

 

 
4. OVB-event op 29.04.2022 Antwerpen Elisabethzaal 

 
Er zal op 29 april 2022 te Antwerpen een OVB-event georganiseerd worden waarbij men een 

hele dag vormingen en voordrachten kan volgen van hoogwaardige sprekers. Meer info volgt 

later nog. 

 
 

 

Datum volgende raad: maandag 24 januari 2022 om 17u  

 

 

 

Mr. Carolien VANACKER Mr. Tim OP DE BEECK 

Secretaris Stafhouder 


