VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE
VAN DE BALIE TE LEUVEN
Raad van 22 januari 2018
(Gerechtelijk jaar 2017 – 2018)

Aanwezig:
Stafhouder Jan DE RIECK, vicestafhouder Erwin GOFFIN, Prostafhouder Eric HALSBAND, Mrs.
Johan MOMMAERTS, Tina VAN AERSCHOT, Jacques DE KETELAERE, Klara HELSEN, Patrick
ZONDERMAN, Liesbet VERMASSEN, Gunter FRANSIS, Karine TOBBACK, An COUN, Eva
VANGOIDSENHOVEN, Febian APS, Katlijn POLLARIS en Tim OP DE BEECK

Verontschuldigd:
Mr Ferahi AKEL

***

I.

TABLEAUAANGELEGENHEDEN

1.

Opnames op het tableau




Mr Jeroen VAN EETVELDE, per 19 januari 2018
Mr Mathias NAUWELAERTS, per 22 januari 2018



Mr Caroline WOUTERS
Hofstraat 15
3070 Kortenberg
Tel.: 0497 69 28 36
Email: advocaat@carolinewouters.be
Per 22 januari 2018, met behoud van anciënniteit sinds 1 oktober 2007



Mr Liesbeth PEETERS
Sint-Niklaasberg 5
3200 Aarschot
Tel.: 0473 44 04 57
Email: -Per 15 januari 2018, met behoud van anciënniteit sinds ---

2.

Weglatingen van het tableau



Mr Luc WOUTERS
Per 1 januari 2018
Wegens de stopzetting van het beroep van advocaat



Mr Anne-Sophie RONDELEZ
Per 31 december 2017
Wegens het aanvaarden van een betrekking onverenigbaar met het beroep van advocaat



Mr Sigrid VERBRAEKEN
Per 31 december 2017
Wegens het aanvaarden van een betrekking onverenigbaar met het beroep van advocaat



Mr Nils DILLEMANS
Per 31 december 2017
Wegens het aanvaarden van een betrekking onverenigbaar met het beroep van advocaat



Mr Miek VAN PELT
Per 31 december 2017
Wegens het aanvaarden van een betrekking onverenigbaar met het beroep van advocaat

3.

Weglatingen van de lijst van de stagiairs



Mr Anne-Laure MAES
Per 15 december 2017
Wegens haar overstap naar de balie van Limburg



Mr Barbara DE GREVE
Per 31 december 2017
Op haar eigen eenvoudig verzoek

4.

Wijziging stagemeester



Mr. Marie VANGEENBERGHE, per 31 december 2017
Nieuwe stagemeester : Mr. E. Bellis
Sint-Maartensdal 6 / 12
3000 Leuven
Tel. 016 88 02 18
Fax: 016 88 33 10

II.

KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA

1.

Wijziging kantoorgegevens



Mrs. Koenraad GEERTS
Nieuw kantooradres:
Frederik Lintsstraat 57
3000 Leuven
Overige gegevens blijven ongewijzigd



Mrs. Philippe VANDERVEEREN
Nieuw kantooradres:
Frederik Lintsstraat 57
3000 Leuven
Tel. 016 36 99 49
Fax: 016 36 99 47
E-mail: philippe@venderveeren.be
Website: www.solverius.be



Mr. Pieter LEMMENS
Nieuw e-mailadres: lemmenspieter@hotmail.com



Mr. Soetkin T'JOENS
Nieuw kantooradres:
Ceulstraat 1
3130 Begijnendijk
Overige gegevens blijven ongewijzigd



Mrs. Gunter FRANSIS, Britt VANLUYTEN en Tine LIJNEN
Nieuw kantooradres:
Constantin Meunierstraat 111
3000 Leuven
Postbakje 52
Overige gegevens blijven ongewijzigd

III.

ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN

1.

Schrapping bijkantoor



Mr Myriam VAN BUGGENHOUT, per 1 januari 2018 op het adres Geldenaaksevest 100 te
3000 Leuven.

2.

Goedkeuring of wijziging statuten of samenwerkingsovereenkomst

De raad verleent goedkeuring aan de statuten van:


Mr Filip VAN DER MAUTEN, voor oprichting van de "BVBA ADVOCAAT FILIP VAN
DER MAUTEN BVBA”



Mrs Nico VANDEBROEK en Gunter FRANSIS, voor wijziging van de statuten van de BVBA
"VANDEBROEK & FRANSIS”



Mrs Luc JORDENS en Anita TRUYEN, voor wijziging van de statuten van de BVBA
"ADVOCATENVENNOOTSCHAP JORDENS & TRUYEN”

3.

Erkenning als stagemeester

De raad erkent als stagemeester:



Mr Luc COLLIN
Mr An HUYSMANS

4.

Opening bijkantoor



Mr. Soetkin T'JOENS
Adres bijkantoor:
Diestsestraat 232
3000 Leuven
Gegevens van het hoofdkantoor blijven gelden (?)

IV.

O.V.B.

Een aantal OVB-commissieverslagen worden ter kennis van de raad gebracht.
Commissie Familierechtbanken
De stafhouder vraagt Mr. Aps om een overzicht te maken van alle gangbare gebruiken die gehanteerd
worden bij de familierechtbank van Leuven.

V.

BALIE LEUVEN

1.

Taxaties

Mr. A. Coun, voorzitter van de taxatiecommissie, heeft haar voorstel om de procedure inzake de
taxatieadviezen te hervormen aangepast aan de suggesties die daarover door de raad waren geopperd.
Zij verdedigt het standpunt om niet langer met een beperkte pool van taxateurs te werken, maar wel
ieder lid van de raad in een beurtrol te laten zetelen. Wel wordt vastgehouden aan het idee dat de zes
leden van de commissie de diverse adviezen nalezen en stroomlijnen naar inhoud en vorm alvorens ze
summier voorgelegd worden aan de raad.
Artikel 24 van het baliereglement wordt derhalve in die zin gewijzigd.
Mr L. Vermassen zorgt voor de publicatie op de advocatenzone van de website.

2.

Financiën

Mr K. Tobback doet verslag omtrent de samenstelling van de baliebijdrage en de wijze waarop het
budget van de balie wordt besteed.
Per baliebijdrage dienen een aantal vaste en collectieve kosten te worden betaald, die de balie dus per
individuele advocaat betaalt. Het gaat hierbij om:
-

Bijdrage OVB: 420,00 €
BA-verzekering: 451,00 €
Bijdrage solidariteitsfonds: 100,00 €
Bijdrage Precura: 524,00 €

In de praktijk betekent dit dat na betaling van deze kosten er op de bijdrage van een stagiair 93,00 €,
op de bijdrage van een advocaat tot 3 jaar tableau 115,00 € en op de overige 395,00 € overblijft om de
algemene werkingskosten van de Leuvense balie te betalen.
Grosso modo betekent dit verder dat het budget van de Leuvense balie als volgt wordt besteed : 12%
personeelskosten, 67% verzekeringen, 8% representaties en functievergoedingen, 12% algemene
werkingskosten. De waarde van de beleggingsportefeuille is een klein beetje gezakt tegenover vorig
jaar.
Mr Tobback stelt over dit alles nog een nota op.

3.

BJB / CJB

Mr. Van Aerschot meldt dat eind deze week de stortingen zullen gebeuren inzake de bijpassing van het
bedrag per punt tot 25,00 €. Het is de OVB die rechtstreeks zal storten aan de betrokken confraters.
De stafhouder deelt terloops mede dat minster Geens onlangs (informeel) verklaarde dat wat hem
betreft de budgetten voor de tweedelijnsbijstand ontoereikend zijn en dus verhoogd zouden moeten
worden. Dit houdt natuurlijk niet in dat dit ook effectief zal gebeuren.
Inzake de werking van het CJB vindt er binnenkort een rondetafeloverleg plaats over de reorganisatie
van de eerstelijnsbijstand. Mr. Vangoidsenhoven zal daaraan deelnemen. Voorts geeft zij een stand
van zaken met betrekking tot de problematiek rond de vele aanvragers van gezinshereniging, voor wie
momenteel te weinig back-up is. Er zal in de toekomst allicht met de Leuvense balie worden
samengewerkt, maar een en ander moet nog concreet worden uitgewerkt.

4.

Commissie communicatie

De stafhouder doet verslag over de door Diplad vooropgestelde prioriteitenlijst inzake de digitalisering
van justitie. Men is momenteel aan de herlancering van DPA-deposit, in een nieuwe versie, die ook
vanaf 1 februari 2018 betalend zal zijn. De nieuwe versie moet een oplossing bieden voor een aantal
problemen waarmee e-deposit wordt geconfronteerd (er is sprake van een foutenmarge van 60%, vaak
te wijten aan verkeerde weergave van een rolnummer of een verkeerd klassement van het verstuurde
document).
In de nieuwe versie van februari 2018 zal meer oog zijn voor het correct weergeven van het
rolnummer. Een uitdaging zal ook zijn om de diverse particuliere softwarepakketten waarmee velen
van ons werken compatibel te maken met de DPA-deposit.
Mr L. Vermassen meldt dat de nieuwsbrieven “nieuwe stijl” in stijgende lijn gelezen worden, wat
goed nieuws is.

5.

Tuchtzaken

De stafhouder doet verslag betreffende de momenteel hangende tuchtzaken.

6.

Commissie Permanente Vorming

Mr De Ketelaere kondigt drie vormingsevenementen aan: eentje over deontologie op 2 februari 2018
(volledig volzet), voorts de opleiding- GDPR (vanwege de OVB) en tot slot begin maart een vorming
rond het nieuwe vennootschapsrecht, gegeven door Mr. R. Tas. Voorts wordt er een infosessie over de
werking van Precura voorzien en op iets langere termijn een lezing over het nieuwe erfrecht.
Het fiscaal attest zal ook het aantal punten vermelden dat de advocaat nadien dient in te putten, ten
einde zijn punten toegewezen te krijgen.

7.

Commissie Controle derdengelden

De raad stelt 28 februari 2018 als deadline aan alle confraters om de rapportering van de derdengelden
te verrichten. Vanaf 1 maart 2018 zullen de controlelijsten door lottrekking worden bepaald. De
stafhouder vraagt dan ook met aandrang dat alle confraters hiervoor de nodige tijd nemen en dit via het
privaat luik van advocaat.be in regel brengen. Advocaten die niet in orde zijn met deze rapportering
zullen conform de Codex sowieso onderworpen worden aan een controle van de rekening-derden en
stellen zich daarnaast bloot aan tuchtrechtelijke vervolging.
Wat de slapende derdenrekeningen betreft (cfr. vorige verslag) betreft , werd er een lijst van 96
advocaten meegedeeld door ING. Deze werden aangeschreven met de vraag om zich in regel te
stellen. Het mag wel verbazen dat in een aantal van deze gevallen er nog een batig saldo op deze
rekening stond.

8.

Commissie balie - magistratuur

De stafhouder meldt dat hij aangaande het zittingsmanagement van de politierechtbank – proefproject
waarover toch de nodige onvrede bestaat –, enkele schriftelijke en enkele mondelinge reacties heeft

gekregen. Mr. E. Vangoidsenhoven heeft deze opmerkingen gebundeld en geeft een overzicht van haar
suggesties.
Er blijkt een algemeen misnoegen omtrent de huidige testregeling te bestaan: te lange wachttijden en
te veel onzekerheden in de kantooragenda’s. Voorts is de situatie van een burger die er (occasioneel)
verschijnt fundamenteel anders dan deze van een advocaat, die er vaak frequent en om professionele
redenen aanwezig is.
Het OM zou een vereenvoudigd infoblad bij de dagvaarding kunnen voegen om uit te leggen dat
advocaten in principe voorgaan. Er wordt voorts verwezen naar de regelingen van Vilvoorde en
Brussel: in Vilvoorde de regel van volgorde aankomst ter zitting, in Brussel een combinatie van beide.
Tegen een eventueel voorstel om met twee blokken te werken, brengen de politierechters in dat er dan
dode momenten kunnen vallen, en dat sommige confraters een zaak van 10u.30 willen 'meenemen' na
het pleiten van een andere zaak in het eerste blok. Voor alle duidelijkheid blijkt de handhaving van de
try-out geen absolute must, men wil dit correct evalueren.
De raad wisselt van gedachten en vraagt dat men alleszins zou terugkeren naar het oude systeem. De
stafhouder legt een en ander opnieuw voor op het overleg balie / magistratuur.
Voorts licht de stafhouder de reactie vanuit de rechtbank toe op de opmerkingen die op de werking van
de raadkamer (afschriftname van dossiers ter griffie maar ook de werking van de zittingen). Er kwam
vanuit de rechtbank een voorstel om de regeling van weleer weer in te voeren, namelijk dat duidelijk
wordt gecommuniceerd over de volgorde van de drie onderzoeksrechters. De raad kan dit alleen maar
toejuichen, al zou het zeker wenselijk zijn dat niet alleen de volgorde wordt meegedeeld, maar ook het
aantal zaken per onderzoeksrechter met vermelding van het aantal zaken met aangehoudenen. Dat zou
eenieder toelaten een redelijk accurate schatting te maken omtrent het tijdstip dat de eigen zaak
genomen zal worden. De stafhouder zal een en ander opnieuw voorleggen op het overleg balie /
magistratuur.
Ook bespreekt de raad de problematiek rond het feit dat vonnissen vaak sneller ter inzage zijn voor de
pers dan voor de tussenkomende raadsman. Dit is een oud zeer. De raad wenst een duidelijker zicht op
de gangbare gebruiken en principes daarover. Ook hierover zal de stafhouder het opnieuw hebben
tijdens het volgende overleg balie / magistratuur.
Tot slot geeft de stafhouder een stand van zaken m.b.t. de protocollen die ter evaluatie voorliggen (cfr.
vorig verslag).

10.

Commissie Verzekeringen Sociale verkiezingen

Mr Zonderman meldt dat de Commissie Verzekeringen bij de OVB een voorstel naar voor schuift om
op termijn een verplichte verzekering inzake cybercrime op te leggen aan alle confraters, waarbij het
polisbedrag wordt bepaald op 75,00 € per kantoor en met een gedekt schadeplafond van 200.000,00 €.

VI.

VARIA

1.

Nieuwe aan te duiden ombudsman voor Ligeca

De raad dient een nieuw lid van onze balie aan te duiden om te zetelen in de geschillencommissie
advocaten-consumenten (Ligeca), nu Mr M. Janssen daarin niet langer zetelt. De stafhouder overloopt
de kwaliteiten waaraan de ombudsman in kwestie dient te voldoen (o.m. 10 jaar op tableau staan,
alsook erkend bemiddelaar zijn).
Tijdens de bespreking stelt de raad vast dat de termijn om kandidaturen in te dienen nog niet is
verstreken en dat er eerst nog een herhaalde oproep zal gebeuren hierrond, om dan volgende raad te
beslissen.

2.

Organisatie colloquium en slotevent 175 jaar balie Leuven

Eerder werd al geopperd om het slotevent van 175 jaar balie Leuven te koppelen aan het colloquium,
en daar als data 18 en 19 mei 2018 voor in te plannen. De plannen rijpen, en thans ligt de concrete
vraag voor wie van de leden van de raad bereid is om – in de geest van het colloquium – buitenlandse
gasten thuis te ontvangen en daar ter laten logeren. Wie dit ziet zitten, kan zich melden bij Mr. K.
Pollaris.

3.

datum algemene vergadering 2018

Deze wordt door de raad bepaald op 22 juni 2018.

Datum volgende raad: maandag 26 februari 2017 om 17u.

Mr. Tim OP DE BEECK

Mr. Jan DE RIECK

Secretaris

Stafhouder

