
 

 

VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 21 maart 2016  

(Gerechtelijk jaar 2015 – 2016) 

 

 

 
Aanwezig: 

 

Stafhouder Eric HALSBAND, prostafhouder Johan MOMMAERTS, vicestafhouder Jan DE 

RIECK, Gaby GIELIS, Vincent COIGNIEZ, Erwin GOFFIN, Hilde MELOTTE, Liesbet 

VERMASSEN, Karine TOBBACK, Pascale LAUWEREYS, Klara HELSEN, Febian APS, 

Patrick ZONDERMAN en Tim OP DE BEECK 

 

Tevens aanwezig: Mr. K. Pollaris, vanaf 18u.15, voor de behandeling van punt VI. 1 

 

Verontschuldigd:  Mr. Kitia HUBRECHTS, Johan VANSTIPELEN en Sylvie VAN GASTEL 

 

 

 

*** 

 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

 

1. Opnames op het tableau 

 

 

 Mr Dimitri PEETERS 

 Per 21 maart 2016 

 

 Mr Els GYPEN 

 Dreef 6 

 3190 Boortmeerbeek 

 Tel.: 015 65 63 28 

 GSM:  0499 19 39 56 

 Email: gypen.els@gmail.com 

 Per 22 februari 2016, met behoud van anciënniteit per 17 januari 2015 

 

 Mr Eline POPULAIRE (bijkantoor) 

 Kard. Mercierlaan 11 

 3200 Aarschot 

 Tel.: 0468/10.26.01 

 Fax:  016 /48.24.41 
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 Email: e.populaire@advocaten-populaire.be 

 Per 9 maart 2016, met behoud van anciënniteit per 1 oktober 2011 

 

 Mr Joris RAPORT 

 Sint-Maartenstraat 61 / 0002 

 3000 Leuven 

 Tel.: 016 88 02 18 

 Fax:  016 88 33 10 

 Per 1 maart 2016, met behoud van anciënniteit per 10 oktober 2011 

 

 

 

2. Weglatingen van het tableau 

 

 

  Mr. Marie-Jeanne BOUTHE 

 Per 29 februari 2016 

 Op haar eigen eenvoudig verzoek 

 

 

 

 

II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 

 

 

 

1. Wijziging kantoorgegevens 

 

 

 Mr. Michel BOGHE  

 Nieuw kantooradres:  

 Herbert Hooverplein 17 / 3 

 3000 Leuven 

 Tel.: 016 62 43 35 

 Fax: 016 50 17 35 

 Email: michel.boghe@adveris.be  

 Postbakje 62 

 

 Mr. Yannick MATTHYS  

 Nieuw kantooradres:  

 Pieter Coutereelstraat 34 

 3000 Leuven 

 Tel.: 016 50 26 19 

 Email: yannick@matthysadvocaten.be  

 Derdenrekening: BE35 0689 0138 3237 

 

 Mr. Patrick JACKERS  

 Nieuw emailadres:  

 info@advocatenjackers.be 

 Bijkomend telefoonnummer: 
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 016 82 27 38 

 Overige gegevens blijven ongewijzigd 

 

 

 

 

III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

1. Schrapping bijkantoor 

 

 

 Mr Michel BOGHE, per 1 maart 2016 op het adres Diestsesteenweg 41 / 2 te 3210 

Linden, waar het bijkantoor was gevestigd. 

 

 

 

IV. O.V.B. 

 

 

Een aantal OVB-commissieverslagen worden ter kennis van de raad gebracht. 

 

 

 

V. BALIE LEUVEN 

 

 

1. Tuchtzaken 

 

De stafhouder brengt verslag uit betreffende enkele hangende tuchtzaken, onder meer deze 

betreffende de confraters die in tucht werden opgeroepen wegens nalatigheid in de rapportering 

van de derdengelden (betreffende kalenderjaar 2014). 

 

 

2. Financiën 

 

Mrs J. De Rieck en K. Tobback melden dat allicht per 1 juni 2016 de functievergoedingen die 

advocaten via hun vennootschap ontvangen in het kader van hun werkzaamheden in de raad of 

het BJB onderworpen zullen zijn aan BTW. Dit betekent dat zij deze bedragen zullen ontvangen 

“inclusief BTW”. De betrokken advocaat kan er evenwel voor opteren een overeenkomst tot 

overdracht van schuldvordering op te stellen, waarbij hij of zij de vordering overdraagt aan zijn 

of haar vennootschap. Het gevolg daarvan is dat deze betaling dan vrij van BTW kan worden 

ontvangen. Een model van zulk een overeenkomst kan opgevraagd worden bij de penning-

meester. 

 

Er wordt voorts een stand van zaken opgemaakt betreffende de betaling van de baliebijdragen. 

 

 

3. Taxaties 
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De raad bespreekt één taxatiedossier met het oog op een later advies ten behoeve van de 

rechtbank. Mr G. Gielis verlaat de raad tijdens de bespreking van dit dossier, vermits haar 

kantoor daarin betrokken partij is. 

 

 

4. Commissie permanente vorming 

 

Mr G. Gielis kondigt de nieuw geplande studiedagen of infosessies aan. Zo is er op 13 april 

2016 een studieavond in de ING-gebouwen aangaande pensioensopbouw voor advocaten. Op 

22 april 2016 zullen Mrs. N. Matthijs en T. Op de Beeck een infosessie verzorgen betreffende 

de nieuwe Potpourri II-wetgeving. In samenwerking met VOKA zal ergens tussen 17 mei en 12 

juni 2016 een vorming over de technische en de juridische aspecten van cybercriminaliteit op 

poten gezet worden, en eind mei / begin juni 2016 zal een OVB-roadshow in verband met de 

hervorming van de tweedelijnsbijstand Leuven aandoen. Concrete gegevens aangaande de twee 

laatste evenementen zullen in een later stadium worden meegedeeld. 

 

 

5. Communicatie en ICT 

 

Mr. H. Melotte bericht over de aanpassing van onze baliewebsite. Deze werd verder bekeken in 

samenspraak met Mr. V. Coigniez, die daarin grondlegger was en die thans aanbevelingen gaf. 

Enkele voorstellen tot wijziging zullen tegen de volgende raad op punt worden gesteld. 

 

 

6. Verzekeringen en sociale voorzieningen 

 

Een confrater aan onze balie kaartte onlangs een praktijk aan van ETHIAS inzake hun 

rechtsbijstandspolis: men kondigt aan de verzekerde het aanrekenen van een franchise aan, 

indien hij of zij zelf een advocaat kiest. Deze franchise wordt vermeden indien men de 

“huisadvocaat” van ETHIAS zelf neemt. De vraag rijst of zulk een praktijk niet indruist tegen 

het principe van vrije keuze van raadsman. De commissie verzekeringen van de OVB 

onderzoekt de kwestie. 

 

 

7. BJB 

 

Sinds enige tijd wordt er gewerkt met een lijst van geaccrediteerde confraters die conform de 

bepalingen van het gerechtelijk wetboek jaarlijks wordt goedgekeurd. Dat gebeurde ook 

effectief bij het begin van het huidig gerechtelijk jaar. De vraag rijst of er ook tussentijds 

confraters kunnen worden toegelaten tot de lijst. De raad reageert daar afwijzend op en wenst 

zich consequent aan de eerder vooropgestelde beleidslijn te houden. 

 

Met het oog op de nakende Algemene Vergadering van de OVB vraagt Mr. E. Goffin ook 

aandacht voor de hervorming van de tweedelijnsbijstand: er komen wijzigingen in de 

nomenclatuur en het puntensysteem zal worden herbekeken. Feit is dat een aantal aloude 

grieven vanwege de balies (de gesloten enveloppe in de begroting, onzekerheid over de waarde 

van het punt) niet weggewerkt zullen worden. Een open enveloppe met een vaste vergoeding 

per punt (gedacht werd aan 75,00 € per uur, zijnde één punt) lijkt utopie te blijven. De raad is 

het erover eens dat bovengenoemde streefdoelen gepropageerd moeten blijven, al is nog niet 
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meteen duidelijk hoe daarvoor precies te ijveren. Het is aan de Algemene Vergadering van de 

OVB om daarin een globaal standpunt uit te werken. 

 

 

8. Overleg balie - magistratuur 

 

De kwestie omtrent kopiename van geseponeerde verkeersdossiers blijft een probleem dat nog 

niet helemaal is uitgeklaard. Van dossiers aangaande dodelijke ongevallen of ongevallen met 

zwaar gekwetsten kan kopie worden besteld via slachtofferonthaal. Maar wat de overige 

dossiers betreft, blijft voorlopig het principe gehandhaafd dat er zou gescand mogen worden 

door de advocaten zelf. Parket en griffie zullen zich niet met deze taak inlaten. Zowel het 

politieparket als voorzitter van de vrede- en politierechters, lieten weten op respectievelijk 

advies van hogerhand te wachten. De situatie wordt opgevolgd in de commissie Balie - 

Magistratuur 

 

 

9. Stage en beroepsopleiding 

 

Overleg tussen de universiteiten (decanenconferentie van de Vlaamse rechtsfaculteiten) en de 

OVB heeft nog niet tot concrete resultaten geleid. De vraag ligt voor of de universiteiten een rol 

kunnen spelen in de beroepsopleiding, zoals deze zal hervormd worden. Mr. Aps zal de situatie 

verder blijven opvolgen. 

 

 

10. CJB 

 

Er werd een charter ondertekend tussen het CJB en de CAW’s. Daarin wordt voorzien in een 

systeem waarbij het CJB per zitting een kleine bijdrage betaalt aan de CAW’s om te investeren 

in de hulpverlening in de CAW-projecten. Advocaten zullen er deelnemen aan de hulpverlening 

en zullen er dan ook mee gebruik maken van de infrastructuur.  

 

 

 

VI. VARIA 

 

 

1. Ontwerpreglement van orde betreffende de Algemene Vergadering van de OVB 

 

De raad wenst van gedachten te wisselen aangaande een aantal voorstellen (en amendementen 

daarop) tot hervorming van het reglement van orde betreffende de Algemene Vergadering van 

de OVB. Daartoe werd ook Mr. K. Pollaris uitgenodigd, lid van de Algemene Vergadering 

namens Leuven, naast de stafhouder, Mrs. J. Mommaerts en H. Melotte. 

 

Een herleiding van het aantal leden van de Algemene Vergadering naar 40 of 45 is voor Leuven 

principieel geen optie. Ondergeschikt zou er dan minstens een garantie moeten zijn op een 

tweede lid naast de stafhouder. Een eventuele uitbreiding van de kieskring (bijvoorbeeld naar 

ressortniveau) is evenmin een goed idee. Deze kan beter tot het eigen arrondissement beperkt 

blijven. 
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Of de duur van alle mandaten gelijkgesteld zou moeten worden naar drie jaar (o.m. dit van 

stafhouder, samenhangend dan wel met de herindeling van de balies) is een punt van discussie, 

al reageert de raad daarop eerder afwijzend. 

 

 

 

 

 

Datum volgende raad: maandag 18 april 2016 om 17u. 

 

 

Mr. Tim OP DE BEECK     Mr. Eric HALSBAND 

Secretaris       Stafhouder 

 

 

 

 


