VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE
VAN DE BALIE TE LEUVEN
Raad van 21 november 2016
(Gerechtelijk jaar 2016 – 2017)

Aanwezig:
Stafhouder Jan DE RIECK, prostafhouder Eric HALSBAND, vicestafhouder Erwin GOFFIN,
Mrs. Johan MOMMAERTS, Sylvie VAN GASTEL, Karine TOBBACK, Febian APS, Jacques
DE KETELAERE, Pascal NELISSEN GRADE, Patrick ZONDERMAN, Klara HELSEN, Eva
VANGOIDSENHOVEN, Liesbet VERMASSEN, Tina VAN AERSCHOT, Ferahi AKEL, Ann
COUN en Tim OP DE BEECK

Verontschuldigd: -

***

I.

TABLEAUAANGELEGENHEDEN

1.

Opnames op het tableau




Mr Sanne WIJNANTS per 18 november 2016
Mr Joke DEBEHETS per 21 oktober 2016

2.

Weglatingen van het tableau



Mr Philippe DENYS
Per 24 oktober 2016
Wegens zijn overstap naar de Balie van Antwerpen



Mr Stefanie DEBEUCKELAERE
Per 9 november 2016
Wegens het aanvaarden van een betrekking onverenigbaar met het beroep van advocaat
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3.

Opnames op de lijst van stagiairs



Mr Sarah BRANT
Stagemeester: Mr D. Socquet
Merenstraat 28
3080 Tervuren
Tel.: 02 768 29 14
Fax: 02 768 29 15
Per 21 november 2016

4.

Weglatingen van de lijst van stagiairs



Mr Hendrik BAUMANS
Per 1 september 2016
Wegens zijn overstap naar de Balie van Brussel-NL

5.

Wijziging stagemeester



Mr. Michiel DE HOUWER, per 5 september 2016
Nieuwe stagemeester : Mr. N. Vandebroek
C. Meunierstraat 111
3000 Leuven
Tel. 016 23 02 56
Fax: 016 22 99 29

II.

KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA

1.

Wijziging kantoorgegevens



Mr. Roland TIMMERMANS
Wijziging huisnummer:
Martelarenlaan 50 / 0203
3010 Leuven
Overige gegevens blijven ongewijzigd
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III.

ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN

1.

Erkenning als stagemeester



De raad erkent Mr Wendy SCHOENSETTERS als stagemeester.

2.

Toekenning van de titel van ere-advocaat



De raad kent aan Mr Gaby GIELIS, die per 31.08.2016 de balie heeft verlaten, de titel
van ere-advocaat toe omwille van de grote inzet die zij steeds aan de dag heeft gelegd
voor onze Leuvense balie, en voor de advocatuur in het algemeen.

IV.

O.V.B.

Een aantal OVB-commissieverslagen worden ter kennis van de raad gebracht.
In het bijzonder is er aandacht voor het feit dat de commissie deontologie aan een nieuw draaiboek tucht werkt. Voorts is er nog aandacht voor het zogeheten “Phytagoria-project”, dat draait
om artificiële intelligentie (AI), en meerbepaald over computerprogramma’s die zelflerend zijn.
Specifiek zou het gaan om het uitwerken van een database met daarin alle mogelijke bestaande
rechtspraak, die helpt bij het oplossen van rechtsvragen. De OBFG heeft al uitgebreid op dit
idee gebroed, en ook de werkgroep-AI van de OVB buigt zich hier nu over. De bedoeling is dat
de balies zelf zulk een project zouden uitwerken, vooraleer andere spelers op de markt dit doen.
De enige betaalbare partner om voor een dergelijk project mee in zee te gaan, blijkt het bedrijfje
Phytagoria. De OBFG zal sowieso met hen werken, en de vraag ligt nu bij de OVB voor om er
eventueel in mee te gaan. Begin december vergadert de werkgroep-AI, waarna meer uitleg
volgt.

V.

BALIE LEUVEN

1.

Financiën

Mr K. Tobback geeft een stand van zaken betreffende het lopende boekjaar van onze balie. Dat
geeft per half november 2016 een voorlopig negatief saldo van goed 47.700,00 €. Feit is wel dat
de balie dit jaar onverwacht geconfronteerd is geworden met achterstallige (en per vergissing
nooit opgevraagde) premies vanwege beroepsverzekeraar Van Breda, betrekking hebbend op
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enkele voorgaande jaren (goed 66.000,00 €). Hiervan abstractie makend, blijkt dat de begroting
voor dit jaar op zich alsnog een batig saldo van ongeveer 20.000,00 € vertoont. Grosso modo zit
onze balie op de lijn die in de begroting was uitgetekend.
Betreffende van de begroting voor 2017 van de OVB, wordt gemeld dat daarover momenteel
nog geen duidelijkheid bestaat. Een en ander is belangrijk ter evaluatie van de OVB-bijdrage die
onze balie aan haar leden opvraagt en doorstort naar de OVB.

2.

Taxaties

De raad bespreekt één taxatiedossier met het oog op een later advies ten behoeve van de
rechtbank. Mr Mommaerts verlaat de raad tijdens de bespreking van dit dossier, vermits zijn
kantoor daarin betrokken partij is.

3.

Commissie permanente vorming

Mr S. Van Gastel meldt dat de voorbije studiedag van de ERA over Europees strafrecht erg
positief onthaald werd door de deelnemers, ook door de niet-penalisten overigens.
Op 16 december eerstkomend is er een lezing gepland betreffende het deskundig onderzoek in
bouwzaken. Hiervoor liepen al heel wat inschrijvingen binnen.
De lijsten en puntenkaarten worden eind deze maand afgesloten. Nadien zal de commissie een
evaluatie maken van wie te weinig punten heeft en beslissen welke voorstellen er zullen gedaan
worden om de tekorten weg te werken.

4.

Communicatie en ICT

Mr. L. Vermassen geeft een stand van zaken betreffende de meest recente werkzaamheden van
de commissie. Er werden recent diverse gesprekken gevoerd met kandidaat-webdesigners, maar
er werden nog geen knopen doorgehakt. Er moet immers nog bijkomende informatie worden
opgevraagd om de diverse offertes te kunnen vergelijken. Daarna volgt allicht nog een demofase.
De OVB spendeert dagelijks 50,00 € aan Google Ads (systeem om ervoor te zorgen dat mensen
die een juridisch probleem googelen de website van de OVB al eerste hit krijgen). Dat levert tot
op heden ongeveer 73.000 bezoekers per jaar op. De OVB zou het bedrag naar 80,00 € willen
optrekken, om nog meer hits te kunnen aantrekken.

5.

BJB

Mr. Goffin komt terug op het tijdens de vorige raad gestemde reglement betreffende de toegang
tot de lijst van de tweedelijnsbijstand in het licht van de nieuwe wetgeving. Beslist werd toen
dat betreffende de inwerkingtreding van dit reglement alsook eventuele overgangsbepalingen er
tijdens deze raad zou worden beslissingen zouden worden genomen.
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Het oude art. 28 van het reglement wordt terminologisch aangepast: “vademecum” wordt
“compendium”. Verder werd de tekst inhoudelijk aangepast conform hetgeen daarover gestemd
werd. De inwerkingtreding zal bepaald worden op 01.01.2017. Het BJB zal verdergaan op de
bestaande lijst om al te veel administratie te vermijden. Vanaf 01.01.2017 zal dan worden
nagegaan of al wie stilzwijgend zijn verlenging heeft gevraagd, in regel is. Wie dit niet blijkt te
zijn, zal worden aangeschreven om zich meteen te conformeren.
Met betrekking tot de specifieke voorwaarde om de voorbije drie jaar geen tuchtsanctie te
hebben opgelopen die in kracht van gewijsde is gegaan, wordt als overgangsregeling voorzien
dat het daarbij moet gaan over feiten die zijn gepleegd ten vroegste op 01.01.2017.

6.

Overleg balie - magistratuur

Er werd verder nagedacht over de toekomst van de baliebibliotheek (cfr. vorig verslag). In de
marge daarvan kan worden gemeld dat de bibliothecaris klaagt over het verdwijnen van heel wat
boeken. De raad doet een oproep aan alle confraters om na te kijken of er nog uitgeleende
boeken rondslingeren op zijn of haar kantoor.
Betreffende de protocollen balie-magistratuur (burgerlijk, strafrechtelijk en arbeidsrechtelijk)
kwam er vanuit de rechtbank een vraag tot evaluatie ervan. Voor het strafrecht stellen Mrs L.
Vermassen en F. Akel zich beschikbaar, voor het burgerlijk recht Mrs A. Coun en F. Aps, en
voor het arbeidsrecht Mrs E. Vangoidsenhoven en de stafhouder zelf.
Er zijn tot slot ingrijpende renovatieplannen voor het gerechtsgebouw gepland, maar er blijkt tot
op heden nog geen aannemer gevonden die de klus kan klaren. Een en ander zal op termijn de
nodige overlast teweeg brengen. Door het vervangen van alle buitenramen, zullen heel wat
lokalen tijdelijk ontruimd moeten worden, aan een tempo van gemiddeld “één week per te
vervangen raam”.

7.

Stage en beroepsopleiding

Eerder werd al bericht over de geruchten dat de universiteiten een Manama zouden inrichten ter
vervanging van de beroepsopleiding. Mr. Van Gastel geeft een stand van zaken betreffende de
vergaderingen die hierover doorgingen, onder meer met de decanen en minister Geens. Tal van
formules liggen voor (inclusief herleiding ven de rechtenopleiding naar vier jaar, met extensies
in alle mogelijke richtingen), maar meer en meer lijkt het erop dat het debat de balies aan het
ontglippen is. Hierover is het laatste woord nog niet gezegd.

8.

Commissie Verzekeringen en Sociale Voorzieningen

De Precura-ongevallenverzekering heeft bij diverse balies (nog niet de onze) haar pakket uiteengezet, maar de echo’s daarover zijn niet onverdeeld positief.

VI.

VARIA
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1.

Jubeljaar 2017

Volgend jaar bestaat de Leuvense balie 175 jaar. De geschiedenis moest immers lichtjes worden
herschreven, nu blijkt dat er vóór de tot nu toe oudst gekende stafhouder er nog een andere
actief is geweest. Allicht zullen de feestelijkheden hieromtrent samengaan met de openingsconferentie van 2017 (gepland op 6 oktober).

2.

Nieuwjaarsreceptie op 20.01.2017

De datum die werd vooropgesteld voor de nieuwjaarsreceptie, nl. vrijdag 20 januari 2017, kan
inmiddels worden bevestigd.

Datum volgende raad: maandag 19 december 2016 om 17u.
Wijziging datum raad van januari: maandag 23 januari 2017 om 17u.

Mr. Tim OP DE BEECK
Secretaris

Mr. Jan DE RIECK
Stafhouder

