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VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 20 juni 2022 

(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, Patrick ZONDERMAN, 

Yoeri DECKERS, Els VAN ERUM, Tina VAN AERSCHOT, Liesbet VERMASSEN,, Eva 

VANGOIDSENHOVEN, Annelies VERVAEKE, Joke DECABOOTER, Hanne VANHOOF, 

Alexander MEUWISSEN en Carolien VANACKER. 

 

 

Verontschuldigd:   

 

Mevr. Elien VAN KERCKHOVEN 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

 

1. Weglatingen van het tableau 

 

 

 

•  Mr. Kristel VAN CORENLAND 

 Per 31 mei 2022 

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

 

 

 

2.        Weglatingen van de lijst van stagiairs 
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• Mr. Sofie DE WILDER 

 Per 5 juni 2022 

 Op eigen eenvoudig verzoek 

 

 

 

 

 

II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 

 

 

 

1. Wijziging kantoorgegevens 

 

  

•     Mr. Lize ROOSEMONT 

    Nieuwe stagemeester: Mr. V. Borremans 

     

 

•     Mr. Yves COECKELBERGHS 

    Nieuw kantooradres (in hoofdorde) 

    Dorpskring 24 

    3210 Lubbeek 

    Tel 0471 73 31 37 

    E-mail: advocaten@coeckelberghs.com 

    Nieuw (bij)kantooradres: 

    Doelaagstraat 12 d 

    3384 Glabbeek 

 

•     Mr. Soetkin GOOSSENS 

    Nieuw e-mailadres: soetkingoossens@hotmail.com 

 

•     Mr. Pauline VANDERHEIDEN 

    Nieuw kantooradres: 

    Koning Albertlaan 152 

    3010 Kessel-Lo 

    Tel 016 26 00 52 

          0478 20 19 20 

    Fax 016 35 09 36 

    Nieuw e-mailadres: vanderheiden.paulien@gmail.com 

     

 

•     Mr. Pascale ALAERTS 

    Nieuw kantooradres: 

    Mechelsestraat 107 

    3000 Leuven 

    Tel 016 23 98 29 

    Fax 016 29 28 05 

    Nieuw e-mailadres: pascale.alaerts@dewallens-partners.be 
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•     Mr. Michel BOGHE 

    Nieuw kantooradres: 

    Goossensvest 36  

    3300 Tienen 

    Tel 016 82 27 38 

          016 82 06 85 

          0477 77 04 41 

   Fax 016 82 20 23 

   Nieuw e-mailadres michel.boghe@thiunas-advocaten.be 

   Nieuw (bij)kantooradres: 

   Groot Overlaar 88 

   3300 Tienen 

 

 

• Mr. Geertrui FEYAERTS 

    Nieuw kantooradres: 

    Goossensvest 36  

    3300 Tienen 

    Tel 016 82 27 38 

          016 82 06 85 

   Fax 016 82 20 23 

   Nieuw e-mailadres geertrui.feyaerts@thiunas-advocaten.be 

 

 

• Mr. Patrick JACKERS 

   Nieuw e-mailadres patrick.jackers@thiunas-advocaten.be 

 

 

• Mr. Mark FEYAERTS 

   Nieuw tel: 0485 05 35 26 

 

     

 

 

III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

 

1. Erkenning als stagemeester 

 

 

• Mr. Dennis MUÑIZ ESPINOZA 

 

 

 

2. Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst 
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• Mr. Leila DRAKE, voor de wijziging van de BVBA in de BV “LegalDirect” 

 

• Mr. Hans-Kristof CAREME, voor de wijziging van de BVBA in de BV “CARȆME” 

 

 

 

 

IV.  BALIE LEUVEN 

 

 

 

1. Commissie erelonen/taxatieadviezen: 
 

 

Er werd één taxatieadvies goedgekeurd door de raad.  

 

Mr. P. Zonderman bericht daarnaast dat er nog één taxatieadvies moet worden vastgesteld en er 

nog recent enkele werden toegevoegd. 

 

Op 30 juni 2022 zijn er nog vier bemiddelingen gepland. 

 

Er kan gesteld worden dat de arbitrage-, taxatie- en bemiddelingsprocedures succesvol zijn 

verlopen. Slechts in één of twee dossiers is men niet tot een akkoord gekomen. 

 

Een aantal klachten inzake ereloon die bij de stafhouder toekwamen werden ook naar de 

bemiddeling afgeleid, nu slechts zelden de billijke gematigdheid manifest in het gedrang scheen 

te komen.  

 

Tijdens een van de volgende raden zal bekeken worden of de lijst van arbiters kan aangevuld 

worden. 

 

 

 

2. Penningmeester 

 

 

Mr. L. Vermassen deelt mee dat slechts acht confraters in gebreke zijn gebleven aangaande 

betaling van de baliebijdrage: Deze hebben niets laten weten en hebben ofwel de baliebijdrage 

niet betaald ofwel slechts gedeeltelijk, doch zonder enige melding of mededeling. Voor het einde 

van de zomer zouden alle baliebijdragen moeten betaald zijn. Degenen die dan niet gereageerd 

hebben, zullen worden opgeroepen in tucht. Onder de niet-betalers zijn er twee confraters die de 

balie reeds verlaten hebben.  
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3. BJB 

 

Mr. T. Van Aerschot bericht dat het gerechtelijk jaar goed werd afgesloten. 

De afsluiting van de pro deo-dossiers gebeurt op 30.06.2022 zodat de dossiers kunnen verbeterd 

worden vanaf 01.07.2022. 

Er werden bijna 4.000 dossiers afgesloten, al dienen er nog heel wat dossiers te worden afgesloten 

zodat men waarschijnlijk ongeveer hetzelfde aantal dossiers zal behalen als vorig jaar. 

 

4. CJB 

 

/ 

 

 

5. Commissie Communicatie, marketing & protocol 

 

 

Mr. A. Meuwissen geeft verslag aangaande de offerte die werd gevraagd aan Vector Bros om de 

zoekfunctie van de website te actualiseren en de link te heractiveren. Deze bedraagt 3.750,00 € 

(inclusief BTW). De vraag dient ook gesteld te worden naar de kostprijs van een volledige 

vernieuwing van de website. 

 

Er werd eveneens een offerte gevraagd voor de koppeling met Itsme, maar de directeur zal 

hierover nog berichten zodra de balie deze offerte ontvangen heeft. 

 

 

 

6. Commissie Verzekeringen 

 

 

Mr. Y. Deckers bericht dat Van Breda liet weten dat de nieuwe cyberpolis ter ondertekening 

voorligt bij de medeverzekeraars (waar er vroeger slechts één verzekeraar was), doch betreurt dat 

dit zo lang op zich laat wachten waardoor wij nog geen kennis hebben van de definitieve nieuwe 

polisvoorwaarden en in het ongewisse blijven over eventuele nieuwe vereisten qua beveiliging. 

Kantoren dienen immers ook voldoende tijd te krijgen om zich hieraan aan te passen.  
 

 

 

7. Commissie Stage & Beroepsopleiding 

 

 

De stafhouder deelt nog mee dat tijdens de laatste AV van de OVB de fractie van de balie van 

Antwerpen poogt de advocatuur te laten meebetalen voor de BUBA-opleiding van de stagiairs 

die volgend jaar 1.200,00 € zal kosten. Dit debat werd echter al enkele jaren geleden gevoerd in 

de AV. Momenteel wordt de opleiding geëvalueerd, aangezien deze kwalitatief in orde dient te 

zijn. Destijds heeft de OVB nog bijgepast zodat de stagiairs zelf slechts 500,00€ dienden te 

betalen voor de opleiding, terwijl de opleiding eigenlijk al 1.200,00€ kostte, maar dit voorafgaand 
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bij de aanvang van de stage niet werd gecommuniceerd. De ene groep binnen de AV pleit voor 

een niet te zware belasting voor de stagiair; de andere groep meent dat de advocatuur de 

opleidingskost zou moeten dragen bij wijze van investering in hun opleiding. Dit dient binnen de 

stagecommissie besproken te worden.  

 

Mr. J. De Ketelaere bericht nog dat de pleitoefeningen van de stagiairs op twee maandagen hebben 

plaatsgevonden en er 38 stagiairs hebben meegedaan. Na elk pleidooi werd opbouwende feedback 

gegeven aan de betrokken stagiair. Omdat er daarnaast ook vaak pleitwedstrijden zijn en de balie 

dan stagiairs afvaardigt, zou een coaching (oa qua houding, dictie, opbouw,…) aangewezen zijn, 

eventueel met externe inbreng. De vraag is alleen of dit in de BUBA-opleiding moet gegeven 

worden, dan wel vrijwillig kan gevolgd worden. De commissie zal dit bekijken met de jonge balie 

en stagiairs, zodat het geen extra belasting van de stagiairs (en stagemeesters) wordt. 

 

 

8. Commissie Controle rekeningen derden & witwas 

 

 

Mr. E. Van Erum bericht dat tegen 31 mei 2022 een eerste controle werd gedaan van de 

opgevraagde derdenrekeningen. De commissie dient minder bijkomende vragen te stellen aan de 

betrokkene confraters. De afsluiting van de controles van de derdenrekeningen is voorzien voor 

31 augustus 2022. Positief is dat alle te controleren confraters hebben gereageerd op het schrijven 

van de directeur. 

 

 

9. Commissie Deontologie/Tucht 

 

De stafhouder bericht dat de tuchtcel deze maand vergadert na de raad. De OVB-studiedag van 

18 mei 2022 zal worden herbesproken en geïmplementeerd.  Een aantal topics moeten worden op 

punt gesteld: moet een aangestelde onderzoeker neutraal rapporteren aan de stafhouder of mag 

deze een eigen mening ventileren.   

In een 10-tal tuchtdossiers werd een beslissing genomen. Inzake permanente vorming werd 

niemand naar de Tuchtraad doorgestuurd, maar de punten moeten dit jaar extra ingehaald worden 

en er is geen overdracht van de punten; Er waren ook een aantal zaken zoals in tucht, die kennelijk 

hun effect niet hebben gemist, nu een aantal van de betrokken confraters intussen al zeer veel 

punten inliepen. 

Er zijn ook nog een aantal losse tuchtzaken in onderzoek. 

De raad roept één confrater op zoals in tucht die vermeld staat op de lijst van stagiairs en een 

onderbreking van de stage had gevraagd gedurende één jaar. Mrs. T. Van Aerschot en A. 

Vervaeke nemen niet deel aan het beraad. 

 

10. Commissie Permanente Vorming 

Mr. J. De Ketelaere bericht dat er op 17 juni 2022 weinig opkomst was voor de vorming over 

digitalisering: De 7 aanwezige confraters, die ook met hun laptop konden inloggen, vonden de 

opleiding wel zeer nuttig.  
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11. Commissie Personeelszaken 

 

 

Mr. Goffin bericht dat voor de koffiekamer alles goed loopt en op schema is: de schilder kan in 

augustus beginnen en eens de offerte getekend is, kan ook de schrijnwerker starten. De tafels en 

stoelen zouden nu ongeveer kunnen geleverd worden en de oude meubelen zullen eventueel 

weggegeven worden.  Er zal ook een simulatie worden opgehangen in de koffiekamer (maar dan 

in een andere kleur dan de echte kleur). 

 

 

 

12. Commissie Externe contacten 

 

De FVB, de Federatie van de Vrije Beroepen heeft de diverse Vlaamse balies afzonderlijk 

gecontacteerd met de vraag lid te worden. Binnen de commissie stafhouders wilde men polsen 

hoe de OVB daartegenover staat, en blijkt dat de OVB destijds lid was, maar dit lidmaatschap 

enkele jaren geleden beëindigde. De balies menen echter dat lidmaatschap overkoepelend zou 

moeten zijn via de OVB, en zullen geen eigen initiatieven nemen. 

 

13.       Sociale Commissie: 

 

/ 

 

 

 

V.       OVERLEG BALIE MAGISTRATUUR    

 

 

/ 

 

 

VI.      COMMISSIES OVB 

 

 

 

De stafhouder bericht nog over het digitaal security beleid van de balies waarover bestuurder E. 

Valgaeren van de OVB toelichting gaf. De verschillende balies kregen een doorlichting, o.a. wat 

betreft GDPR. Dit wordt uitbesteed aan de beveiligingsfirma van Diplad die hierin veel ervaring 

heeft. Strikt gezien is er geen enkele balie in orde en zijn er toch wel risico’s. Er werd een actieplan 

voorgelegd, waarbij aan alle balies een op maat gemaakt actieplan zal worden gegeven alsook 

een opleiding. Het kostenplaatje hiervoor bedraagt 86.000,00€ (+BTW) wat gerekend per capita 

voor de balie van Leuven zou neerkomen op een bijdrage van ongeveer 6.000,00€. Voor onze 

balie is dit een beperkte kost, maar dit zal een permanente inspanning vergen van ons personeel 

om op termijn in orde te blijven. De raad staat hier positief tegenover en geeft hiervoor groen 

licht, wat aan de OVB zal gemeld worden. Ook andere balies deden al hetzelfde. 
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De OVB deed ook verslag aangaande de witwasreglementering, waar de balie van Leuven goed 

is uitgekomen. De balie heeft zelf een aantal pijnpunten aangehaald: te lange vragenlijsten, 

sommige vragen te moeilijk en ingewikkeld…  Aan de balie van Dendermonde werkt men met 

een verkorte vragenlijst, idee dat de OVB wel wil oppikken.  

 

 

 

 

VII.      CONFERENTIE JONGE BALIE 

  

 

/ 

 

 

 

VII.     VARIA 

 
 

1. Verkiezingen 

 
Vanaf 20 juni 2022, 00u00 tot en met woensdag 22 juni 23u59 is het mogelijk digitaal onze 

stem uit te brengen voor: 

• de stafhouder 

• de vice-stafhouder 

• vijftien leden van de raad van de Orde 

• twee afgevaardigden in de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies 

• één lid van de stagecommissie aangewezen door de stagiairs. 

 

Mrs. M. Den Dulk, R. Vaes en K. Geerts zullen op donderdag de stemopneming verzorgen 

zodat op de AV van vrijdag 24 juni 2022 de uitslag van de verkiezingen bekend kan worden 

gemaakt.  

 

Om 17u30 wordt door de nieuwe stafhouder Mr. F. Aps een receptie aangeboden in de Four 

Willows te Korbeek-Lo. 

 

 

 

 
Datum volgende raad: 31 augustus 2022 om 17u. 

 

Mr. Carolien VANACKER Mr. Tim OP DE BEECK 

Secretaris Stafhouder 

 


