VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE
VAN DE BALIE TE LEUVEN
Raad van 19 december 2016
(Gerechtelijk jaar 2016 – 2017)

Aanwezig:
Stafhouder Jan DE RIECK, prostafhouder Eric HALSBAND, vicestafhouder Erwin GOFFIN,
Mrs. Johan MOMMAERTS, Sylvie VAN GASTEL, Karine TOBBACK, 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: Mr. Febian APS,

***

I.

TABLEAUAANGELEGENHEDEN

1.

Opnames op het tableau



Mr Felien KINO per 16 december 2016



Mr Hilal ERSAHIN
Kesseldallaan 22 / 0102
3010 Leuven
Tel.: ?
Fax: ?
E-mail: ?
Per 31 december 2016, met behoud van anciënniteit sedert 01.10.2009



Mr Tom CLAEYS
Rotspoelstraat 18
3001 Leuven
Tel.: 016 90 76 45
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Fax: ?
E-mail: tclaeys@pragmalegis.be
Per 1 januari 2017, met behoud van anciënniteit sedert 3 november 2008


Mr Leila DRAKE (als bijkantoor)
Aarschotsesteenweg 191
3012 Leuven
Tel.: 0485 13 85 95
Fax: ?
E-mail: ?
Per 1 december 2016, met behoud van anciënniteit sedert 22 oktober 2012

2.

Weglatingen van het tableau



Mr Jean Marie VAN EECKE
Per 31 december 2016
Wegens het opnemen van zijn pensioen



Mr Marleen JORDENS
Per 31 december 2016
Wegens het opnemen van haar pensioen



Mr Tine VEREECKE
Per 1 december 2016
Op haar eigen eenvoudig verzoek

3.

Opnames op de lijst van stagiairs



Mr Céline LIBERT
Stagemeester: Mr E. Bellis
Sint-Maartenstraat 61 / 2
3000 Leuven
Tel.: 016 88 02 18
Fax: 016 88 33 10
E-mail: celine.libert@b-vadvocaten.be
Per 20 december 2016

4.

Weglatingen van de lijst van stagiairs



Mr Leonard DESPRIET
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Per 28 november 2016
Wegens zijn overstap naar de Balie van Brussel-NL

5.

Wijziging stagemeester



Mr. Lore CARLIER, per 30 november 2016
Nieuwe stagemeester nog niet bekend
De stafhouder vraagt met aandrang dat stagemeesters die het contract met hun
stagiair beëindigen (of omgekeerd) hiervan onmiddellijk de voorzitter van de
stagecommissie in kennis zouden stellen.



Mr. Lynn DE MEYER, per 1 december 2016
Nieuwe stagemeester: Mr. W. Schoensetters
Ooievaarstraat 11
3300 Tienen
Tel.: 016 88 49 39
Fax: 016 88 49 59
E-mail: lynn@advocatentienen.be

II.

KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA

Nihil

III.

ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN

1.

Toekenning van de titel van ere-advocaat



De raad kent aan Mr Jean Marie VAN EECKE, die per 31.12.2016 de balie zal verlaten,
de titel van ere-advocaat toe. Als oud-stafhouder heeft Mr VAN EECKE ontegensprekelijk zijn verdiensten gehad aan onze balie.



De raad kent eveneens aan Mr Guy MICHEL, die per 30.09.2016 de balie heeft verlaten,
deze titel toe. Als oud-stafhouder heeft Mr MICHEL ontegensprekelijk zijn verdiensten
gehad aan onze balie.

IV.

O.V.B.
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Een aantal OVB-commissieverslagen worden ter kennis van de raad gebracht.
Meerbepaald in de commissie stafhouders werden er diverse problemen aangekaart omtrent een
aantal aspecten van de nieuwe Potpourri II-wetgeving. Met betrekking tot het grievenformulier
blijkt de griffie van de correctionele rechtbank van Antwerpen het bij wet voorziene formulier
niet te aanvaarden, doch enkel een door henzelf opgesteld formulier. Voorts blijkt op het hof
van beroep te Antwerpen het verkrijgen van conclusietermijnen op de correctionele inleidingszitting geen zekerheid.

V.

BALIE LEUVEN

1.

Financiën

Mr K. Tobback gaat eerst en vooral in op enkele aspecten van de OVB-begroting voor 2017.
Daar ligt voorlopig het plan voor om de bijdrage naar alle leden te verhogen met 70,00 € (door
onze balie per capita te betalen aan de OVB). Deze verhoging gaat terug op drie grote posten:
1. de digitalisering en Diplad (400.000,00 €)
2. de studiedienst, die momenteel overbelast is
3. de publiciteit, die aangezwengeld moet worden
Het zal nog te bezien zijn of deze 70,00 € het definitieve bedrag zal worden.
Mr K. Tobback geeft vervolgens een stand van zaken betreffende onze eigen begroting voor
2017. Uit haar overzicht, zoals voorlopig geraamd, blijkt dat de voornaamste klassieke
kostenposten uitvallen zoals vooraf ingeboekt. Wel wordt onze balie dit jaar geconfronteerd met
een drietal uitzonderlijke uitgavenposten: het verder moderniseren van de baliewebsite (kost van
om en bij 20.000,00 €), de viering rond 175 jaar balie en het colloquium in mei (al bestaat over
dit laatste nog geen volledige zekerheid). De vraag rijst of de investeringen met betrekking tot
de vernieuwing van de website (publiek en privaat luik) al dan niet worden doorgerekend, dan
wel of daarvoor uit de reserves zal worden geput. De raad opteert voor de tweede optie. Deze
kost zal dus niet individueel worden doorgerekend.
Voorts vestigt de stafhouder er nog de aandacht op dat in het voorjaar de “advocatenkaart” in
voege zal komen, een (verplichte) elektronische opvolger van de huidige baliekaart, die 100,00
€ per advocaat zal kosten. Deze kaart (die drie jaar geldig zal zijn) zal worden verstrekt door de
balies, maar wordt gefactureerd aan de individuele advocaat door Diplad.
De raad streeft ernaar om op de vergadering van januari het bedrag voor de baliebijdrage voor
2017 te bepalen.
Inzake de rapportering van de derdengelden beslist de raad dat de deadline hiervoor 31 januari
2017 wordt. De rapportering betreft de stand van de derdenrekening per 31 december 2016 en
het detail waaruit duidelijk blijkt aan welke cliënt/dossier aan de diverse bedragen toekomen.

2.

Commissie permanente vorming
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Mr J. De Ketelaere meldt dat de voorbije studiedag over expertises in bouwzaken erg positief
onthaald werd door de deelnemers. Er was erg veel opkomst.
Op 10 januari 2017 polst de commissie twee van onze vrederechters om een lezing te komen
geven. Er wordt gestreefd naar meer praktijkgerichte vormingen. Meteen zal daar ook vergaderd
worden over mogelijke extra initiatieven om diegenen in puntennood te helpen hun achterstand
in te lopen.

3.

Communicatie en ICT

Mr. L. Vermassen geeft een stand van zaken betreffende de geplande modernisering van de
baliewebsite. Zoals eerder meegedeeld waren er diverse kandidaat-webdesigners in de running,
momenteel blijven er daar nog een drietal van over. Hun offertes zullen verder worden bekeken,
waarna de knoop zal worden doorgehakt. Streefdatum voor het afronden van de modernisering
van de website is 1 maart 2017. De kosten zullen sowieso om en bij 20.000,00 € bedragen, een
kost waarover de raad beslist om ze buiten de begroting te houden en ze uit de reserves te
putten.
Inzake Diplad wordt eveneens een round-up gedaan, met name van de belangrijkste wijzigingen
die zich daar aandienen. Zo onder meer de invoering van de advocatenkaart (cfr. rubriek
financiën) en haar kostprijs van 100,00 €.

4.

BJB

Mr. Goffin bericht over het samenwerkingsakkoord met de politie van Leuven om de verhoren
in het kader van de Salduz-bis-bijstand (verplichte bijstand bij ieder minderjarigenverhoor) te
centraliseren op woensdag en zaterdag, en dit vanaf 1 februari 2017. Feit is wel dat de jeugdadvocaten momenteel niet kunnen verplicht worden om zulke bijstand te leveren. De vraag rijst
of dit niet verplicht kan gemaakt worden. De raad buigt zich over deze kwestie en beslist
vervolgens tot de invoering van deze verplichting.
Aansluitend bij de dossiers tweedelijnsbijstand richt de stafhouder het verzoek aan al onze
confraters om bij verzoekschriften tot het bekomen van kosteloze rechtspleging de nodige
stukken bij te voegen. De rechtbank heeft haar beklag gedaan dat al te vaak onvolledige dossiers
neergelegd worden, met heel wat extra werk voor de rechtbank van dien. Pro-Deoaanstellingen
van vóór 1 september 2016 zijn op zich niet voldoende. De checklist die hierrond bestaat zal
worden rondgestuurd en is overigens ook terug te vinden op de site van de rechtbank van eerste
aanleg en op de griffie.

5.

Stage en beroepsopleiding

Er werd in het kader van de hervorming van de beroepsopleiding (en meerbepaald om deze
eventueel over te hevelen naar de universiteiten) verder vergaderd met de decanen. Grootste
struikelblok blijft het financiële luik. De universiteiten zeggen dat het inrichten van een
Manama 11.000,00 € per student zou kosten. Concreet ligt nu een tussenoplossing voor waarbij
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de universiteit nog een bijkomende opleiding van 6 maanden zou voorzien na de rechtenstudies,
gevolgd door een baliestage van nog anderhalf jaar.
De commissie blijft de situatie nauwlettend opvolgen.

6.

Commissie Verzekeringen en Sociale Voorzieningen

Er is een vergadering geweest met Precura betreffende de ongevallenverzekering. De polis loopt
gewoon door, en de premies veranderen niet. De commissie licht toe welke bijzonderheden er
zich aandienen.

7.

Tuchtzaken

De stafhouder brengt verslag uit betreffende een viertal hangende tuchtzaken. Aan onze balie
werd recent één confrater geschrapt. Aan een confrater werd de tuchtstraf van 6 maanden
schorsing opgelegd.

VI.

VARIA

1.

Nieuwjaarsreceptie op 20.01.2017

De datum uitnodigingen voor de nieuwjaarsreceptie, die doorgaat op vrijdag 20 januari 2017,
zullen eerstdaags worden verstuurd.

Datum volgende raad: maandag 23 januari 2017 om 17u.

Mr. Tim OP DE BEECK
Secretaris

Mr. Jan DE RIECK
Stafhouder

