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VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 28 maart 2022 

(Gerechtelijk jaar 2021 – 2022) 

 

 

 
Aanwezig: 

 

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

Mrs. 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:   

 

Mrs. Jan DE RIECK en Jacques DE KETELAERE 

 

 

In aanwezigheid van: 

 

Mevr. Elien VAN KERCKHOVEN 

 

 

 

*** 

 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

 

1. Opnames op het tableau 

 

 

• Mr. Eline ENGELBOS 

 Per 25 februari 2022 

  

 

• Mr. Ben STALMANS 

 Per 14 maart 2022 

 In hoofdorde 
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• Mr. Stijn CLERX 

 Per 18 maart 2022 

 Sint-Gillisplein 31 

 3300 Tienen 

 Tel 016 43 32 07 

 Fax 016 43 32 09 

 E-mail: stijn@best-advocaten.be 

 Met behoud van anciënniteit per 1 oktober 2021 

        

 

• Mr. Evelien RUTTEN 

 Per 16 maart 2022 

 Leuvensestraat 70 

 3290 Diest 

 Tel 0473 65 03 23 

 E-mail:evelien.rutten@advocaat.be 

 Met behoud van anciënniteit per 1 oktober 2016 

 

 

 

2. Weglatingen van het tableau 

 

 

•  Mr. Anouck VANZEER 

 Per 18 maart 2022 

 Op eigen eenvoudig verzoek 

 

 

•  Mr. Sam RENIERS 

 Per 13 maart 2022 

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

 

 

 

3.        Opname op de lijst van stagiairs 

 

 

• Mr. Zakaria ARROUSI 

 Stagemeester: Mr. G. Fransis 

 C. Meunierstraat 111 

 3000 Leiuven 

 Tel 016 23 02 56 

 E-mail: za@vandebroekfransis.be 

 Per 22 maart 2022 

 Met behoud van anciënniteit per 17 februari 2020 
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4.        Weglatingen van de lijst van stagiairs 

 

 

 

• Mr. Helena SEVERIJNS 

 Per 21 maart 2022 

 Wegens het niet-hervatten van haar stage na onderbreking 

 

 

• Mr. Célia JONCKERS 

 Per 1 maart 2022 

 Wegens haar overstap naar de balie van Brussel NL 

 

 

 

5. Opname op de lijst van stagemeesters 

 

 

•        Mr. Rina HENDERIX 

 

 

 

6. Weglatingen van de lijst van stagemeesters 

 

 

•        Mr. Luc COLLIN 

 

      

 

 

II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 

 

 

 

1. Wijziging kantoorgegevens 

 

  

•     Mr. Jurgen GOYVAERTS 

    Nieuw kantooradres: 

    Arnould Nobelstraat 34 bus 101 

    3000 Leuven 

    Tel 016 79 32 03 

 E-mail: jurgen.goyvaerts@aurionlaw.be  

 

 

•     Mr. Sarah VERSCHAEVE 

    Nieuw kantooradres: 

    Arnould Nobelstraat 34 bus 101 

    3000 Leuven 

    Tel 016 79 32 03 
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 E-mail: sarah.verschaeve@aurionlaw.be  

 

 

• Mr. Hilde VANBOCKRIJCK 

          Nieuw telefoonnummer: 

 Tel 0476 32 13 45 

 E-mail: info@hildevanbokrijck.be 

 

 

• Mr. Antoon VERLINDEN 

          Nieuw e-mailadres: 

 E-mail: info@antoonverlinden.be 

 

 

• Mr. Anne-Sophie LIMME 

          Nieuw e-mailadres: 

          E-mail: an-sofie.limme@vchl.be 

 

 

  

 

III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

 

1. Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst 

 

 

De raad verleent goedkeuring aan: 

 

• Mr. Kris MAES, voor de wijziging van de BVBA naar de BV “KRIS MAES” 

 

• Mr. Catherine KEUNEN, voor de oprichting van de BV “Advocaat Catherine Keunen” 

 

• Mrs. Marc DECAT, Els VAN ERUM en Raf DENEEF, voor de wijziging van de CVBA 

"DANS-DECAT- VAN ERUM-DENEEF" naar de BV “DDVD” 

 

 

 

2. Erkenning als ere-advocaat 

 

 

• Mr. Liliane VERSLUYS 

Per 28 maart 2022 

 

• Mr. Marleen VAES 

Per 28 maart 2022 

 

 

 

mailto:info@antoonverlinden.be
mailto:an-sofie.limme@vchl.be
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IV.  BALIE LEUVEN 

 

 

 

1. Commissie erelonen/taxatieadviezen: 
 

 

Mr. P. Zonderman deelt mee dat er nog drie ontwerpen van taxatieadviezen dienen te worden 

afgewerkt en dat deze volgende maand aan de raad ter goedkeuring zullen worden voorgelegd. 

Op 28 maart 2022 werden nog twee taxatiedossiers behandeld, waarvan er één werd uitgesteld 

voor een eventuele regeling en waarvan het andere dossier in beraad werd genomen en er een 

advies zal worden opgesteld. 

 

In nagenoeg alle bemiddelingen slagen de bemiddelaars erin om een akkoord te bereiken. Er 

dienen nog vier dossiers vastgesteld te worden voor bemiddeling.  

 

 

 

2. Penningmeester 

 

 

Mr. L. Vermassen deelt mee dat de facturen voor betaling van de baliebijdrage op vrijdag 18 

maart 2022 zijn uitgestuurd en er reeds 155 confraters betaald hebben. Er zijn een 10 à 15-tal 

aanvragen voor afbetalingen.  
 

Aan de OVB werden inmiddels de volledige bijdragen doorgestort (die deels on hold waren gezet 

nu onze balie zelf de bijdragen nog niet kon innen). 

 

Mr. L. Vermassen zal pas in een latere fase een overzicht geven aangaande de cijfers van Diplad, 

m.n. na de Algemene vergadering van deze rechtspersoon.  

 

 

 

3. BJB 

 

Mr. T. Van Aerschot bericht aangaande de hangende beroepen dat één ouder dossier kon 

worden doorgehaald voor de Arbeidsrechtbank. Voor het Arbeidshof was er een dossier met een 

gunstig advies van de auditeur-generaal waarin er een arrest zal volgen op 7 april 2022. Er zijn 

momenteel geen overige dossiers meer hangende.  

 

Voor wat betreft de nieuwe BJB-module wordt nog altijd 1 mei 2022 als datum vooropgesteld, 

maar er moet nog concrete informatie volgen van de commissie rechtshulp.  

 

Er werd nog geen definitief bedrag bepaald voor de waarde per punt. 

 

De aanvragen en toekenningen van de pro deo-dossiers gebeuren zeer vlot. De nieuwe manier 

van werken zonder fysieke zittingen, maar via afspraken met het secretariaat, werkt goed. Er is 

een kleine verhoging in het aantal dossiers, maar de verwerking ervan zit goed op schema. 
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4. CJB 

 

 

Mr. E. Vangoidsenhoven bericht dat de kandidaatstelling voor nieuwe leden van het CJB 

moeilijker loopt dan gedacht. Er zijn nog geen mannelijke kandidaten, hoewel er een verhouding 

2/3e vrouwen tegenover 1/3e mannen moet zijn en de redenen van het ontbreken van die 

verhouding gestaafd moeten worden. Mannelijke kandidaten kunnen zich nog steeds melden via 

het CJB. 

 

 

 

5. Commissie Communicatie, marketing & protocol 

 

 

De stafhouder bericht dat volgende maand meer uitgebreid zal worden ingegaan op de 

actualisaties van de website, gezien deze niet altijd meer accuraat is en de inhoud soms overlapt 

met de inhoud van de website van de OVB. Er zal ook nagegaan worden wat de frequentie is van 

het gebruik van de zoekfunctie, die eveneens verbeterd kan worden. 

 

 

 

6. Commissie Verzekeringen 

 

 

Mr. Y. Deckers deelt mee dat Van Breda heeft bevestigd dat men de cyberpolis nog aan het 

aanpassen is, en dat enkel de premies voor de nieuwe polis vaststaan. In mei 2022 zou de polis 

afgewerkt moeten zijn. 

 

De stafhouder deelt mee dat er nog gecommuniceerd zal worden over de te nemen 

basisvoorzorgen door ieder kantoor, opdat de cyberpolis van toepassing zou zijn. 

 

 

 

7. Commissie Stage & Beroepsopleiding 

 

 

Mr. A. Vervaeke bericht dat de examens binnenkort starten en er binnenkort ook een bevraging 

zal zijn bij de stagiairs over de nieuwe beroepsopleiding. 

 

 

 

8. Commissie Controle rekeningen derden & witwas 

 

 

De stafhouder bericht dat de rapportering rekening derden diende te gebeuren tegen eind februari 

2022, maar dat 110 confraters in gebreke bleven om tegen die deadline (volledig) te rapporteren. 

Er volgde meteen een rappel aan hun adres om binnen de week het nodige te doen, wat resultaat 

opleverde: 85 confraters waren een week later bijkomend in orde, en nadien volgeden nog een 

aantal andere laatkomers hun voorbeeld. Op datum van deze raad blijven nog 9 confraters in 
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gebreke. De commissie zal nu snel een datum bepalen waarop het draaiboek voor de controles 

van start zal gaan. 

 

Wie laattijdig of niet rapporteerde, zal sowieso worden gecontroleerd, los van het feit dat een en 

ander ook nog andere mogelijke consequenties kan hebben. De stafhouder volgt de situatie verder 

op en herinnert eenieder er nogmaals aan dat het correct omspringen met derdengelden een 

absolute basisvereiste is in onze werking naar de rechtsonderhorigen toe. 

  

 

 

9. Commissie Deontologie/Tucht 

 

De stafhouder heeft geen meldingen aangaande de tuchtcel, die pas volgende maand opnieuw 

vergadert. 

Op 12 mei 2022 zal één uitgestelde tuchtzaak worden behandeld voor de Tuchtraad van beroep. 

Er werden ook tien tuchtdossiers opgestart van confraters die met een ernstig tekort inzake punten 

permanente vorming kampen, of die voor het tweede opeenvolgende jaar geen twintig punten 

behaalden.  

De raad hoort 8 confraters die vermeld staan op de lijsten van erkende stagemeesters en / of lijsten 

eerste- of tweedelijnsbijstand zoals in tucht. Mrs. A. Vervaeke en/of Van Aerschot nemen niet 

deel aan het beraad telkens de opgeroepene in kwestie op respectievelijk de stagemeesterslijst, 

dan wel de BJB-lijst figureert. Een negende dossier wordt uitgesteld naar de zitting van de raad 

van 25 april 2022.  

 

10. Commissie Permanente Vorming 

 

Mr. A. Meuwissen bericht dat er een vorming gepland staat op 22 april 2022. Confrater en 

professor R. Verstraeten zal in het Provinciehuis een uiteenzetting geven over nietigheden in het 

strafprocesrecht. Deze opleiding geeft recht op 2 punten. 

 

De raad doet nogmaals een warme oproep om steeds de attesten van de gevolgde opleidingen 

tijdig te uploaden aangezien deze niet automatisch worden toegevoegd aan de puntenkaart. 

 

 

 

11.        Commissie Externe contacten 

 

 

Vicestafhouder F. Aps geeft toelichting bij de trajectbemiddeling waarover verder overleg werd 

gepleegd met de magistratuur. Tot op heden blijkt er geen enkele trajectbemiddeling te zijn 

gevolgd. Vooral de uitval van een aantal familierechters blijkt een probleem te zijn. Mogelijk zou 

dit met plaatsvervangende rechters kunnen opgelost worden, zij het dat deze de IGO-opleiding 

moeten gevolgd hebben vooraleer zij kunnen zetelen. 
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12. Commissie Personeelszaken 

 

Mr. A. Vervaeke heeft een plan en de daaraan koppelde offerte ontvangen voor de herinrichting 

op maat van de koffiekamer (begroot op ongeveer 8.000,00 €). Voor het plaatsen van de toestellen 

(oa afwasmachine, frigo en eventueel microgolfoven) en het meubilair (hoge en lage tafels en 

barkrukken) moeten nog prijzen bekeken worden. De herinrichting zou uiterlijk tijdens het  

gerechtelijk verlof kunnen gerealiseerd worden. 

 

 

 

13. Commissie Adviezen: 

 

Er zijn geen hangende adviezen. 

  

 

 

14. Sociale Commissie: 

 

De stafhouder meldt dat een tweetal confraters momenteel de nodige bijstand krijgen omtrent het 

functioneren van hun kantoor en men bij één confrater ter plaatse is geweest. Bij de andere 

confrater zal er volgende maand een bezoek gepland worden. 

 

 

 

 

V.       OVERLEG BALIE MAGISTRATUUR    

 

 

De stafhouder bericht dat het in maart voorziene overleg balie-magistratuur werd uitgesteld naar 

april 2022. Er kunnen nog steeds suggesties worden doorgegeven voor topics aangaande dit 

overleg. 

 

Omtrent het project advocaat in de school gaven de rechtbanken aan pas tegen eind 2022 een 

heropstart te willen inplannen. Mr. H. Vanhoof bericht dat zij intussen niettemin vanwege enkele 

magistraten individueel al enkele aanvragen ontving om rondleidingen te organiseren, o.m. op 13 

en 20 mei 2022. Aangezien we dit niet zomaar aan de stagairs kunnen opleggen, kunnen eventuele 

kandidaten voor begeleiding en het geven van een uiteenzetting op de zitting van 20 mei 2022 

zich melden bij mr. Vanhoof. We zullen de magistraten alleszins de boodschap meegeven dat 

deze initiatieven welkom zijn, maar dat onze balie ze momenteel nog niet op de dezelfde manier 

kan begeleiden als normaal het geval was (i.e. een stagiair van dienst gidst een groep leerlingen 

de hele voormiddag volgens een vast stramien). 

 

 

 

VI.      OVB 
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De stafhouder geeft een vooruitblik op de thema’s die nog op de agenda van de AV van de OVB 

staan voor behandeling tijdens de nog resterende maanden van het gerechtelijk jaar. Met name op 

het terrein van de deontologie zit er nog een en ander in de pijplijn.  

 

Woensdag 30 maart 2022 is de AV gepland in het Provinciehuis waar er een oriënterend debat 

zal worden gehouden omtrent het ontwerpreglement aangaande specialisaties. Ook het advies van 

de OVB op het wetsvoorstel betreffende de hervorming van de tuchtprocedure ligt voor. Eens dit 

wet wordt, zal daarover verder in extenso over worden gecommuniceerd.  

 

Er zal een stand van zaken gegeven worden over het beleidsplan van voorzitter Callens: welke 

punten daarvan werden gerealiseerd, en waar kan het nog beter?  

 

Op de AV’s van april, mei en juni staan de volgende topics staan nog op de agenda: de discussie 

over art 11bis codex deontologie omtrent de perimeter van beroep (quid met nevenactiviteiten 

van “handel en nijverheid”, die nog steeds verboden zijn voor advocaten conform art. 437 

Ger.W.?), de vertrouwelijkheid van de briefwisseling, de informatieverplichting conform het 

W.E.R., en hopelijk ook een definitieve stemming van de gedragscode. Tot slot staat ook de 

geplande reglementering over het optreden voor  minderjarigen weer op de agenda. Dit laatste 

topic staat gepland op de AV van mei 2022. Mr. V. Vanduffel, die deze problematiek van nabij 

opvolgt, geeft hierover al een voorlopige stand van zaken. 

 

De stafhouder geeft nog kort verslag over de stafhoudersdag die op 16 maart 2022 werd 

georganiseerd door de OVB. De zittende stafhouders gingen er een hele dag in overleg met het 

voltallige bestuur van de OVB aangaande diverse thema’s. O.m. over de werking van de organen 

van de OVB werd van gedachten gewisseld, alsook over de thematiek rond de multi-disciplinaire 

samenwerkingsverbanden, de tuchtprocedure en de perimeter van het beroep. 

 

 

 

 

VII.      CONFERENTIE JONGE BALIE 

  

 

Het etentje van de stagiairs samen met de magistraten zal door de drukke agenda’s van stagiairs 

en magistraten verplaatst worden naar het najaar.  

 

De pleitoefening, die een stageverplichting is, zal op 23 en 30 mei 2022 doorgaan in de assisen-

zaal. De jury is in samenstelling. 

 

Op 8 april 2022, na de examens, is er een afterworkdrink gepland in de kantine van OHL in Oud-

Heverlee. 

 

 

 

 

VIII.     VARIA 

 

 

 
1. OVB-event op 29.04.2022 Antwerpen Elisabethzaal: “De jungle van het recht” 
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De stafhouder brengt de dag van de advocaat in herinnering en roept de Leuvense confraters op 

om aan dit ambitieuze en mooi uitgewerkte event deel te nemen. 

 

 

 

2. Verkiezingen en AV 24.06.2022  

 

Eind juni 2022 zullen opnieuw de verkiezingen doorgaan. Kandidaturen voor stafhouder en 

vicestafhouder zijn mogelijk tot 9 juni 2022 om 16u. Kandidaturen als lid van de raad kunnen 

tot uiterlijk 10 juni om 16u ingediend worden. 

 

De verkiezingen zelf zullen doorgaan van 20 juni 2022 om 00u tot 22 juni tot 23u59 met nadien 

de stemopname op 23 juni 2022. De stemming zal opnieuw elektronisch gebeuren. 

 

De uitslag van de verkiezingen zal door de secretaris bekendgemaakt worden op vrijdag 24 juni 

2022 tijdens de Algemene Vergadering van onze Balie. 

 

 
 

Datum volgende raad: maandag 25 april 2022 om 17u. 

 

 

Mr. Carolien VANACKER Mr. Tim OP DE BEECK 

Secretaris Stafhouder 


