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VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 26 september 2022 

(Gerechtelijk jaar 2022 – 2023) 

 

 

 
Aanwezig: 

 

Stafhouder Febian APS, Vice-stafhouder Pascal NELISSEN GRADE, Prostafhouder Tim OP DE 

BEECK, Mrs. Jan DE RIECK, Hilde MELOTTE, Veerle VANDUFFEL, Patrick ZONDERMAN, 

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

VANGOIDSENHOVEN, Annelies VERVAEKE, Joke DECABOOTER, Alexander 

MEUWISSEN en Carolien VANACKER. 

 

 

Verontschuldigd:   

 

Mr. Jacques DE KETELAERE 

 

In aanwezigheid van: 

 

Mevr. Elien VAN KERCKHOVEN 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

1. Opnames op het tableau 

 

 

 

•         Mr. Liselotte RECTOR 

          Per 18 augustus 2022 

 In hoofdorde 

 Met behoud ancienniteit per 15 oktober 2015 

 

 

•         Mr. Eline HENDERIX 
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          Per 6 september 2022 

  

 

 

 

2. Weglatingen van het tableau 

 

 

 

• Mr. Eline VANLUCHENE 

 Per 17 september 2022 

 Op eigen eenvoudig verzoek 

 

 

• Mr. Els FREYS 

 Per 3 september 2022 

 wegens een betrekking onverenigbaar met het beroep van advocaat 

 

 

• Mr. Johan DOMS 

 Per 1 september 2022 

 wegens zijn overstap naar balie Limburg 

 

 

• Mr. Hans PORTERS 

 Per 1 september 2022 

 wegens zijn overstap naar balie Limburg 

 

 

 

3.        Opname op de lijst van stagiairs 

 

 

 

• Mr. Céline CLAES 

 Stagemeester: Mr. M. Schrevens 

 Diestsesteenweg 375 bus 0001 

 3010 Kessel)Lo 

 Per 26 september 2022 

  

 

• Mr. Aaron COCKX 

 Stagemeester: Mr. J. Goedhuys 

 Ambachtenlaan 6 

 3001 Heverlee 

 Per 26 september 2022 

  

 

• Mr. Charlotte CUYPERS 

 Stagemeester: Mr. A. Dierickx 
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 Mechelsestraat 107-109 

 3000 Leuven 

 Per 26 september 2022 

 

 

• Mr. Isabeau Stefan Catherine FONCK 

 Stagemeester: Mr. A. Vijverman 

 Mechelsestraat 107-109 

 3000 Leuven 

 Per 26 september 2022 

 

 

• Mr. Ilke KONINGS 

 Stagemeester: Mr. F. Dewallens 

 Mechelsestraat 107-109 

 3000 Leuven 

 Per 26 september 2022 

 

 

• Mr. Amy LEMMENS 

 Stagemeester: Mr. K. Maes 

 Philipssite 5 

 3001 Heverlee 

 Per 26 september 2022 

 

 

• Mr. Benjamin PAUWELS 

 Stagemeester: Mr. J. De Roo 

 Philipssite 5 

 3001 Heverlee 

 Per 26 september 2022 

 

 

• Mr. Charlotte Barbara Elisa Greta PREVOST 

 Stagemeester: Mr. J. Decabooter 

 Philipssite 5 

 3001 Heverlee 

 Per 26 september 2022 

 

 

• Mr. Lize SCHIEMSKY 

 Stagemeester: Mr. J. Goyvaerts 

          A.Nobelstraat 34 bus 101 

3000 Leuven 

 Per 26 september 2022 

 

 

• Mr. Jan VAN DAM 

 Stagemeester: Mr. S. Verschaeve 

          A.Nobelstraat 34 bus 101 
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3000 Leuven 

 Per 26 september 2022 

 

 

• Mr. Nele VANDEN BOSSCHE 

 Stagemeester: Mr. J. Durnez 

 Waversebaan 134 bus A 

 3050 Oud-Heverlee 

 Per 26 september 2022 

 

 

• Mr. Ruben VANDERHEIDEN 

 Stagemeester: Mr. H. Derde 

 Industrieweg 4 bus 1 

 3001 Heverlee 

 Per 26 september 2022 

 

 

• Mr. Ella VAN DE VLIET 

 Stagemeester: Mr. F. Baudoncq 

 Philipssite 5 

 3001 Heverlee 

 Per 26 september 2022 

 

 

• Mr. Anne VAN INGELGOM 

 Stagemeester: Mr. N. Michiels 

 Diestsesteenweg 375 bus 0001 

 3010 Kessel)Lo 

 Per 26 september 2022 

 

 

• Mr. Joachim VAN REETH 

 Stagemeester: Mr. W. Bollen 

 Steenweg op Sint-Joris-Winge 21 

 3200 Aarschot 

 Per 26 september 2022 

  

 

• Mr. Gitte VERMEYLEN 

 Stagemeester: Mr. I. Sommerijns 

 Neerijse steenweg 16 

 3061 Leefdaal 

 Per 26 september 2022 

 

 

• Mr. Robbe VERSCHOREN 

 Stagemeester: Mr. G. Fransis 

 C. Meunierstraat 111 

 3000 Leuven 
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 Per 26 september 2022 

  

 

• Mr. Laura Marie-France Philippine VRYGHEM 

 Stagemeester: Mr. K. Stas 

 Ambachtenlaan 6 

 3001 Heverlee 

 Per 26 september 2022 

  

 

4.        Weglatingen van de lijst van stagiairs 

 

 

 

• Mr. Emma MOURAD TAWFIC 

 Per 1 september 2021 

 wegens haar overstap naar de balie van Antwerpen 

 

 

 

 

II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 

 

 

1. Wijziging kantoorgegevens 

 

 

•     Mr. Soetkin GOOSSENS 

 Nieuw kantooradres:  

 Koning Leopold I-straat 20 

 3000 Leuven 

 Tel: 016 901011 

 E-mail : soetkin.goossens@trent.law 

 

• Mr. Marcelline VAN BOSSTRAETEN 

          Schrapping faxnummer 

  

• Mr. Klara HELSEN 

          Schrapping faxnummer 

          Nieuw e-mailadres: info@fides-law.be 

 

•     CURIA VOF 

 Nieuw kantooradres:  

 Quinten Metsysplein 12 

 3000 Leuven 

  

•     Mrs. Martin DION, Charlotte GUELINCKX en FLORIS VAN KEER 

 Nieuw kantooradres:  

 Bondgenotenlaan 167  

 3000 Leuven 

mailto:info@fides-law.be
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III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

1. Oprichting bijkantoor 

 

 

 

• Mr. Klara HELSEN, per 1 september 2022 op het adres Dungelstraat 54 in 3440 Zoutleeuw  

 

 

 

 

IV.  BALIE LEUVEN 

 

 

Wisselwerking commissies OVB-AV OVB-raad: 

 

 

Het is de bedoeling om de inhoudelijke thema’s die binnen de (AV van de) OVB worden 

besproken, zoals onder meer de vertrouwelijkheid van briefwisseling, ook binnen de raad meer 

aan bod te laten komen.  

 

 

 

1. Commissie erelonen/taxatieadviezen: 
 

 

Mr. P. Zonderman bericht dat er zes vragen tot bemiddeling zijn en er één taxatieadvies is 

vastgesteld. 

 

 

Vermits er op OVB niveau geen verdere initiatieven worden genomen om een algemeen beleid 

inzake taxatie verder uit te werken, zal de commissie van onze balie hiertoe verdere stappen 

ondernemen.  

 

2. Penningmeester 

 

 

Mr. L. Vermassen geeft een stand van zaken omtrent de onderhandelingen met Privalis en deelt 

mee dat ING na 2023 geen omzetbonus meer zal toekennen, wat een financiële aderlating betekent 

van circa 80.000,00 € per jaar.  

 

 

Vanaf 2024 zal er door ING maximaal 25% van het bedrag geïnvesteerd worden in de advocatuur 

onder de vorm van een project of sponsoring in bepaalde zaken (bv het ontwikkelen van eigen IT 

voor de controle van de derdenrekeningen). 

De lokale balies zullen moeten zoeken naar alternatieven van (overkoepelende) sponsoring. 

 

De ING-kantoren in het gerechtsgebouw zullen hun diensten afbouwen door enkel nog op 

afspraak te werken. 
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Het weze tevens herhaald dat de balie nog steeds kosten betaalt (ongeveer 5.000,00 €/jaar) voor 

uittreksels van derdenrekeningen van confraters die ervoor kiezen deze op papier te ontvangen in 

plaats van digitaal. 

 

Zoals beslist op de raad van 21 juni 2021 en vervat in artikel 18.2 van het baliereglement staat het 

iedere confrater vrij dit te verkiezen, maar dienen deze confraters deze extra kosten zelf te dragen. 

Er werd in een overgangsfase voorzien tot en met eind 2021, maar de afrekening voor papieren 

uittreksels uitgegeven in 2022 zal door de balie aan de betrokken confraters worden 

teruggevraagd. 

 

De advocaten worden dan ook aangeraden  om ING te laten weten dat zij  de uittreksels (enkel) 

elektronisch wensen te ontvangen. 

 

 

 

3. BJB 

 

Mr. T. Van Aerschot bericht dat de nieuwe applicatie eindelijk in werking zal treden, waarbij 

Limburg het startschot zal geven voor de overzetting van de oude naar de nieuwe  module op 26 

oktober 2022. Daarna volgen de balies van Antwerpen en Gent, respectievelijk op 9 en 16 

november 2022, waarna de balie van Leuven op 30 november 2022 aan de beurt zal zijn.  

Alle confraters die op de BJB-lijsten willen blijven staan, zullen zich opnieuw moeten inschrijven 

in de nieuwe module met opgave van hun voorkeurmateries, doch hierover zal nog verder 

gecommuniceerd worden. 

Ook alle medewerkers van het BJB dienen nog de nodige uitleg te krijgen. 

 

4. CJB 

 

Mr. E. Vangoidsenhoven deelt mee dat in het meerjarenplan is opgenomen dat het CJB conform 

het OVB reglement de opleiding zal organiseren die vanaf 1.01.2023 verplicht is voor advocaten 

die juridische eerstelijnsbijstand willen verlenen en die bestaat uit twee onderdelen, met name: 

 

- Sessie 1: inleiding tot sociaal werk en sociaal beleid, en de leefwereld van doelgroepen 

(on demand te bekijken via het opleidingsplatform van de OVB) 

- Sessie 2: Uitleg bij de sociale kaart 

(deze zal fysiek doorgaan te Leuven) 

 

De confraters die vanaf 1.01.2023 voor het eerst een aanvraag doen, zullen ook een sessie 

eerstelijnsbijstand in de praktijk moeten volgen. 

 

Deze opleiding zal waarschijnlijk rond november -december 2022 worden georganiseerd. 
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Er zal, via de OVB, ook gepeild worden naar de communicatievaardigheden (vrijstelling is 

mogelijk), naar het feit of voldaan is aan het volgen van 20 uren aan permanente vorming en er 

zullen ook enkele relevante vormingen dienen gevolgd te worden. 

 

De verplichting voor derdejaarstagiairs voor het bijwonen van de permanenties zal hernomen 

worden van zodra de fysieke permanenties terug opstarten.  

 

Wat betreft het Zorgcentrum na seksueel geweld wacht men nog op feedback van het proefproject 

te Gent vooraleer aan onze balie kan opgestart worden met het geven van adviezen. 

 

 

 

5. Commissie Communicatie, marketing & protocol 

 

 

Mr. A. Meuwissen geeft verslag aangaande de offerte voor de volledige vernieuwing van de 

website, doch deze is nog niet binnen, terwijl op 23 november 2022 wel de samenwerking met de 

huidige firma afloopt en we dan terugvallen op de algemene website van de OVB. 

 

De vraag wordt ook gesteld naar de mogelijkheid tot het ontwikkelen van een app, doch enkel 

wat het privaat luik betreft, zodat de website enkel zou dienen om het publieke luik weer te geven 

en de kostprijs van de website kan beperkt worden. Op deze applicatie kan dan bv. ook de rol van 

de raadkamer weergegeven worden. Er zal een offerte gevraagd worden. 

 

 

 

 

6. Commissie Verzekeringen 

 

 

Mr. Y. Deckers bericht dat nieuwe cyberpolis nog steeds niet klaar is en men nog werkt aan de 

voorwaarden aangepast aan de nieuwe vereisten qua beveiliging. De lopende polis geldt nog tot 

december 2022. 

 

Er is ook herziening in de maak van de voorwaarden van de collectieve polis balie Leuven 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering in 2de (en 3e) rang van AIG aangegaan bij ADD. De premie 

zou met 25% stijgen. 

 

Mr. Y. Deckers woonde op 22 september 2022 de uiteenzetting bij Precura bij, georganiseerd 

voor de stafhouders, waar het jaarverslag werd toegelicht. Qua solvabiliteitsratio blijkt Precura 

gunstiger dan de gemiddelde marktspeler te scoren. Wel is  het aantal schadegevallen gestegen 

t.o.v. 2017. Circa 21% van de schadegevallen blijken te gaan te gaan om psychische 

aandoeningen, voornamelijk burn-outs. Onze beroepsgroep scoort daarin echter niet hoger dan 

andere beroepsgroepen. Men zet vooral in op preventie, en men probeert confraters vroeger terug 

aan het werk te zetten op maat, wat zorgt voor minder herval. Een groot aantal schadegevallen 

deed zich voor bij de grotere kantoren aan de balie van Brussel, waar er veel thuiswerk gebeurde. 

 

De premie zal vanaf 1 januari 2023 verhoogd worden van 550,00 € naar 597,50 € per persoon, 

terwijl de daguitkering vanaf dan voor nieuwe schadegevallen telkens met 5% verhoogt ( 105,00 

€ i.p.v. 100,00 €, 73,50 € i.p.v. 70,00 €). Jaarlijks worden de premies geïndexeerd, en ook het 
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bedrag van de daguitkeringen zal jaarlijks verhoogd worden met 5,00 €, vanaf een overschrijding 

van de index 5 % gecumuleerd. 

 

Er kan door de balie ook worden geopteerd voor een uitkering met stijgende rente en dan betaalt 

men  ongeveer 641,00 € per jaar per persoon (bedrag nog te bevestigen). Langdurig lopende 

uitkeringen stijgen dan elk jaar met 2,5 %, terwijl ze anders vastgesteld blijven op het nominale 

bedrag dat geldt op het ogenblik dat de uitkering wordt toegekend. Indien alle balies hierop 

zouden intekenen, wordt er een korting gegeven van 10,00 € per persoon. De raad zal zich over 

deze optie verder beraden. 

 

De premie voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering via Amlin zal ook stijgen. 

 

 

 

 

7. Commissie Stage & Beroepsopleiding 

 

 

 

Mr. A. Vervaeke deelt mee een e-mail te hebben ontvangen van voorzitter Pieters een digitale  

(algemene) infosessie zal zijn voor de stagiairs, dit naast de infosessie door de balie gegeven. 

 

Het project ‘Advocaat in de school’ situeert zich nu vooral op OVB-niveau. Op woensdag 29 

september 2022 vindt er een eerste sessie plaats van het marketingbureau van de OVB over hoe 

dit concreet vorm zal worden gegeven. In Leuven wordt  nu al gestart met de oude formule, met 

een eerste rondleiding in november 2022. Op 7 oktober vond nog hierover nog een infosessie 

plaats voor de derdejaars stagiairs. Deze rondleidingen dienen verplicht te worden gegeven door 

de derdejaars stagiairs. 

 

Op 3 oktober 2022 zal er geen speciale opnameraad zijn, doch vindt wel  de 2e eedaflegging plaats. 

De stagiairs die op die dag hun eed afleggen zullen op de lijst worden opgenomen op de gewone 

raad van oktober. 

 

 

 

8. Commissie Controle rekeningen derden & witwas 

 

 

/ 

 

 

9. Commissie Deontologie/Tucht 

 

 

Er wordt een werkgroep opgericht voor evaluatie en actualisatie van het baliereglement. 

Er werd door oud stafhouder E. Goffin reeds een werknota opgesteld voor de procedures zoals in 

tucht. 
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10. Commissie Permanente Vorming 

 

 

Mr. J. De Ketelaere stelde een nota op waarbij een overzicht wordt gegeven van de komende 

permanente vormingen.  

 

Op 13 december 2022 is er een opleiding omtrent de wetgeving Geesteszieken. Deze opleiding is 

verplicht voor wie bijstand wil verlenen in het kader van de pro deo dossiers. 

 

 

 

11. Commissie Personeelszaken 

 

 

Mr. Vanduffel herinnert eraan dat het Huis van de advocaat gratis kan gereserveerd worden door 

confraters.  

 

 

 

12. Commissie Externe contacten 

 

Het protocol dat recent door de ondernemingsrechtbank werd voorgesteld, is vooral een 

actualisering van het bestaande protocol. 

Bij de arbeidsrechtbanken wordt een gevoelige daling van het dossiers inzake schuldbemiddeling 

vastgesteld. 

Er zijn nog steeds bezorgdheden aangaande de werking van de familierechtbank. Het is de 

bedoeling om op 2 december 2022 in het gerechtsgebouw een debat te organiseren met een aantal 

confraters die familiaalrechtelijke  dossiers behartigen.  

 

13.       Sociale Commissie: 

 

/ 

 

 

 

 

V.       OVERLEG BALIE MAGISTRATUUR    

 

 

( zie hoger onder 12) 
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VI.      COMMISSIES OVB 

 

 

 

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

 

Het was de oorspronkelijke bedoeling om dit op OVB niveau te regelen. Vermits  intussen een 

aantal grote balies zich hebben teruggetrokken, is de externe firma die werd aangezocht niet meer 

geïnteresseerd. 

 

Er zal moeten worden bekeken worden of onze balie samen met enkele andere kleinere balies een 

gemeenschappelijke externe firma kan inschakelen dan wel dit apart dient te doen. Ook onze  balie 

zal  moeten investeren om aan de elementaire beveiliging te voldoen, zo niet zou dit ook gevolgen 

kunnen hebben voor de cyberpolis. 

 

Wat betreft de toepassing van art. 11bis van de Codex en artikel 437 Ger.W. wenst de raad erop 

te wijzen dat er geen handel is toegelaten buiten het ondernemerschap als advocaat. Aangezien 

art. 437 Ger.W. van openbare orde is, primeert dit artikel op artikel 11bis van de Codex. Binnen 

de OVB werd hierover een werkgroep opgericht die hierover nog verder standpunt zal innemen. 

 

Op de agenda van de AV van de OVB staan enerzijds de herziening van het reglement 

vertrouwelijkheid briefwisseling, anderzijds de mutualisering van de bijdrage van stagiairs voor 

de beroepsopleiding.  

 

 

 

 

VII.      CONFERENTIE JONGE BALIE 

  

 

/ 

 

 

 

 

VII.     VARIA 

 
 

1. Voorstelling stagiairs aan magistratuur + raad 

 

De voorstelling van de stagiairs aan de magistratuur en ook voorstelling van de raad zal doorgaan 

op 21 oktober 2022 om 12u30 (Assisenzaal) waarna een receptie zal volgen. 

 

2. Nieuwjaarsreceptie 
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Er wordt bekeken of de nieuwjaarsreceptie op 20 dan wel 27 januari 2023 kan georganiseerd 

worden in het gerechtsgebouw. 

 

 

 

 

 
Datum volgende raad:  24 oktober 2022 om 17u. 

 

Mr. Carolien VANACKER Mr. Febian APS 

Secretaris Stafhouder 

 


