VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE
VAN DE BALIE TE LEUVEN
Raad van 20 maart 2017
(Gerechtelijk jaar 2016 – 2017)

Aanwezig:
Stafhouder Jan DE RIECK, prostafhouder Eric HALSBAND, vicestafhouder Erwin GOFFIN,
Mrs Eric HALSBAND, Johan MOMMAERTS, Karin TOBBACK, Jacques DE KETELAERE,
Febian APS, Patrick ZONDERMAN, An COUN, Tina VAN AERSCHOT, Klara HELSEN,
Eva VANGOIDSENHOVEN, Ferahi AKEL en Tim OP DE BEECK

Verontschuldigd: Mrs Sylvie VAN GASTEL en Liesbet VERMASSEN

***

I.

TABLEAUAANGELEGENHEDEN

1.

Opnames op het tableau



Mr Pieter PARMENTIER
Hertogenlaan 32
3210 Linden
Tel.: 0483 60 18 12
Per 14 maart 2017, met behoud van anciënniteit sinds 1 juli 2016



Mr Pieter JONGBLOET
Oude Diestsesteenweg 13
3010 Kessel-Lo
Tel.: ??
Per 27 februari 2017, met behoud van anciënniteit sinds 20 januari 1997



Mr Kathleen SNYDERS (als bijkantoor)
Wezerenstraat 84
3401 Walsbets
Tel.: 016 22 24 73
Per 15 maart 2017, met behoud van anciënniteit sinds 1 oktober 2010
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2.

Weglatingen van het tableau



Mr Arnaud VANNIEUWENHUYZE
Per 27 februari 2017
Wegens zijn overstap naar de balie van Antwerpen

3.

Opnames op de lijst van de stagiairs



Mr Jeff GILLIS
Stagemeester: Mr P. Jongbloet
Oude Diestsesteenweg 13
3010 Kessel-Lo
Tel.: ??
Per 27 februari 2017, met behoud van anciënniteit sinds 28 september 2015

2.

Weglatingen van de lijst van de stagiairs



Mr Ine BEULLENS
Per 7 maart 2017
Wegens het aanvaarden van een activiteit onverenigbaar met het beroep van advocaat

II.

KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA

1.

Wijziging kantoorgegevens



Mr Hans-Kristof CAREME
Nieuw emailadres:
Hans-kristof.careme@beelenadvocaten.be

III.

ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN
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1.

Schrapping bijkantoor



Mr Giovanni HAVET, per 20 maart 2017, op het adres Gemeenteplein 25 te 3320
Hoegaarden.

2.

Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst

Verzoeken vanwege:


Mr Esther SCHOOMEESTERS, voor oprichting van de BVBA “Advocatenkantoor
Schoolmeesters”

IV.

O.V.B.

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

V.

BALIE LEUVEN

1.

Tuchtzaken

De stafhouder doet verslag betreffende twee tuchtzaken.

2.

Financiën

Mr Tobback meldt dat tot vorige week 112 confraters in gebreke waren om hun baliebijdrage te
betalen. Na een rappel bleven er daar nog 75 van over. Er zal een nieuw schrijven volgen, dit
keer met de aangekondigde verhoging van 10% erbij geteld.
Intussen werd de jaarrekening van 2016 volledig gefinaliseerd. Hieruit blijkt dat deze grotendeels in overeenstemming zijn met de vooropgestelde begroting. Deze wordt dan ook goedgekeurd.
187 advocaten deden nog geen aangifte van controle van hun derden rekening, nochtans
verplicht tegen 31 januari 2017. Waar tekortkomingen (van alle aard) werden vastgesteld,
werden de nodige initiatieven genomen ter remediëring. De raad zal sowieso een verplicht
quotum van 4,5% moeten controleren.
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3.

Taxaties

De raad bespreekt twee taxatiedossiers met het oog op een later advies ten behoeve van de
rechtbank.

4.

Commissie permanente vorming

Mr De Ketelaere deelt mee dat van onze 504 Leuvense confraters er 393 volledig in orde zijn
met hun punten permanente vorming (i.e. minstens 16 punten hebben behaald voor het voorbije
jaar).
Op 21 april 2017 vindt de jaarlijkse VRG-Alumnidag plaats, en zoals steeds staan er een aantal
interessante lezingen in alle mogelijke rechtstakken gepland. In mei volgt wellicht de vorming
rond het erfrecht (onder licht voorbehoud), en de studiedag rond de voorlopige bewindvoering
(met medewerking van de vrederechters) werd verschoven naar september 2017.

5.

BJB

Mr. Van Aerschot geeft een uitgebreide stand van zaken betreffende de nakende BTW-heffing
op de pro-Deogelden. Hierover werd op 17 maart jl. via Orde-Express een mail rondgestuurd,
waarnaar bij deze uitdrukkelijk verwezen wordt.
Voor dit jaar stelt er zich nog geen probleem, wel vanaf volgend jaar. Het nultarief kan dan niet
langer gehanteerd worden, en het doorschuiven van de budgetten van de ene overheidsdienst
naar de andere is kennelijk geen optie. Er lijkt wel politieke wil aanwezig te zijn, maar de
administratie wil niet mee. Een en ander wil zeggen dat er momenteel nog heel wat onduidelijkheid heerst over de te volgen werkwijze. Het spreekt voor zich dat hierover nog uitgebreid
verder gecommuniceerd zal worden.

6.

Commissie Deontologie

Er werd een nieuw artikel toegevoegd aan de OVB-codex deontologie, m.n. art. 193bis, dat
stelt: “De advocaat moet voor zijn identificatie en authenticatie beschikken over een elektronische CCBE-advocatenkaart. De Belgische elektronische advocatenkaart voldoet volledig
aan de voorschriften van de CCBE.”
Wat de daadwerkelijke invoering van de advocatenkaart betreft, werd via Orde-Express al
gecommuniceerd. Het komt hierop neer dat iedere advocaat individueel zijn kaart zal moeten
aanvragen. Eenieder heeft zijn e-ID en een elektronische kaartlezer nodig. Na aanvraag wordt
de kaart bezorgd aan de balie, waar de betrokken advocaat ze komt afhalen. Dit betreft een vrij
formele procedure, nu het hier eigenlijk om een volwaardige identiteitskaart gaat.
De kaart is nodig om vanaf eind april in te loggen op Diplad, bijvoorbeeld om besluiten neer te
leggen, er zal mee betaald kunnen worden in plaats van met griffiebons (die worden afgeschaft),
ze zullen gelden als “gevangenispasje”, etc.
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7.

Commissie Verzekeringen en Sociale Voorzieningen

Mr Zonderman bericht over de gesprekken met ADD, die de bedoeling hadden een overzicht te
verkrijgen van alle lopende polissen van onze balie. Daaruit bleken weinig bijzonderheden.
Voorts besprak de commissie een mogelijk initiatief naar Assuralia toe om een aantal pijnpunten bij hen aan te kaarten die vaak opduiken tussen de advocatuur en de rechtsbijstandsverzekeraars.

8.

Overleg balie - magistratuur

Aangaande de hertekening van de vredegerechten werd inmiddels duidelijk dat het kanton
Haacht zal afgeschaft worden. Een aantal gemeenten zullen territoriaal “verschoven” worden
om de kantons min of meer even groot te maken (bijvoorbeeld Lubbeek komt bij Tienen).

VI.

VARIA

1.

Bezoek Mr. De Moor

Op diens eigen verzoek ontvangt de raad Mr. De Moor van de balie van Oudenaarde. Hij wenst
in persoon zijn kandidatuur voor de functie van bestuurder bij de OVB toe te lichten, dit met het
oog op de verkiezingen in juni 2017.

2.

Jaarverslag Ligeca

Vermeldenswaard is het feit dat vanaf mei 2017 de kosten van de lokale ombudsmannen en –
vrouwen niet meer door de eigen balies ten laste zullen worden genomen, maar wel door de
OVB. Voorts blijkt uit de analyse van de klachten dat deze nog steeds het meest betrekking
hebben op de communicatie tussen de advocaat en de rechtszoekende (bereikbaarheid, transparantie e.d.).

Datum volgende raad: maandag 24 april 2017 om 17u.

Mr. Tim OP DE BEECK
Secretaris

Mr. Jan DE RIECK
Stafhouder

