VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE
VAN DE BALIE TE LEUVEN
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(Gerechtelijk jaar 2017 – 2018)
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***

I.

O.V.B.

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

1.
Voorstel aangaande de algemene rechtsbijstandverzekering (KB tot vaststelling van
de minimale voorwaarden waaraan een verzekeringsovereenkomst moet voldoen opdat de
premie hiervan in aanmerking zou genomen worden voor de belastingsvermindering
overeenkomstig art XXX van het WiB)
Zoals reeds genoegzaam bekend broedt minister van justitie K. GEENS op een plan om een
verplichte rechtsbijstandsverzekering in te voeren. Deze zou inhouden dat er een maximale
waarborg van erelonen en kosten van 12.500,00 € (6.250,00 € inzake echtscheidingen 7.500,00
€ in bouwzaken) door de verzekeraar geboden wordt. Deze bedragen worden verdubbeld bij
‘geconventioneerde’ advocaten (i.e. advocaten die zich hiertoe aanmelden en er zich ertoe
verbinden zich aan de gestelde forfaitaire barema’s te houden). Deze budgetten betreffen echter
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niet louter de advocaten-kosten, maar ook de kosten voor deskundigen, deurwaarders, notarissen
e.d. De bedragen zijn exclusief BTW. Het afsluiten van zulk een polis levert voor de verzekerde
een fiscaal voordeel op.
Uiterlijk tegen 15 oktober 2017 verwacht de minister de commentaren van de OVB en OBFG
op zijn ontwerptekst. Voorafgaandelijk, en meerbepaald op 13 september 2017, zal de OVB
hierrond een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen. Met het oog daarop kan iedere
balie zelf al van gedachten wisselen aangaande deze ontwerptekst, zodanig dat de diverse
opmerkingen uit alle mogelijke hoeken naderhand gebundeld en in amendementen gegoten
kunnen worden.
Meteen borrelen bedenkingen op omtrent het nut van deze maatregel, gelet op de vele
uitsluitingen, de beperkingen inzake budget, hete beperkte fiscale voordeel, de gevolgen van de
conventionering, de indruk die kan ontstaan dat hierdoor steeds alle advocatenkosten kunnen
betaald worden, de concurrentie voor hetzelfde bedrag tussen de advocatenkosten en alle andere
mogelijke procedurekosten.
Voorts rijst er bezorgdheid omtrent een mogelijk onevenwicht dat kan ontstaan tussen
advocaten onderling (geconventioneerd of niet) en tussen advocaten en verzekeraars, in die zin
dat er aan ons als beroepsgroep een algemene tarifering zal opgedrongen worden. Anderzijds is
nog niet bekend tegen welke premie de verzekering zal worden aangeboden en of vele burgers
hierop zullen intekenen. De mogelijkheid om vrij erelonen te bepalen dossier per dossier gaat
teloor, wat vragen doet rijzen aangaande de waarborg van vrije mededinging. Het risico bestaat
dat deze forfaits de norm zullen worden, zelfs in andere dossiers.
Het lijdt geen twijfel dat deze bedenkingen, alsook zeker nog een aantal andere, aan bod zullen
komen tijdens de bijzondere Algemene Vergadering waarvan hierboven sprake.

II.

BALIE LEUVEN

1.

Beleidsplan van de stafhouder

De stafhouder geeft een beknopte toelichting bij het beleidsplan dat hij opstelde. Ieder lid van de
raad ontving daarvan een geschreven versie, waarnaar bij deze wordt verwezen.
Als voornaamste algemene beleidslijnen licht de stafhouder persoonlijk toe dat hij wenst dat de
Leuvense advocaten zich meer prominent zouden manifesteren naar het publiek toe (het nieuwe
logo, de nieuwe website en een veelbelovende openingsconferentie zijn goede signalen), dat
voorts onze balie zich coöperatief zou opstellen richting OVB, en in het bijzonder in die context
de trein van de informatisering niet zou mogen missen.
Voorts worden de diverse commissies in de raad besproken, wat hun samenstelling en takenpakket betreft.
Waar nodig geven de leden van de raad bijkomende informatie omtrent de stand van zaken van
een bepaalde problematiek of van de werkzaamheden in een bepaalde commissie, en worden er
op- of aanmerkingen geformuleerd.
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Wat betreft het houden van de raden wordt beslist dat deze in de regel op maandagen zullen
blijven plaatsvinden, en wel om 17u. De volgende data worden vastgelegd: 27/09/17 – 23/10/17
– 20/11/17 – 15/12/17 – 22/01/18 – 26/02/18 – 26/03/18 – 23/04/18 – (dinsdag) 22/05/18 en
25/06/18.
Het bureau vergadert in de regel de voorafgaande maandag om 12u.

2.

Financiën

De stafhouder bericht dat de bibliotheek ons jaarlijks 5.000,00 € à 6.000,00 € kost, dit terwijl er
nog nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Van een aantal lopende abonnementen kan men
zich afvragen wat het nut ervan nog is. De magistratuur (waarmee we de bib delen), betaalt al
enkele jaren geen abonnementen meer (voor de tijdschriften, wat in principe hun taak is). De
magistraten zouden er zelf trouwens ook geen gebruik meer van maken, nu de meeste van hun
diensten zelf een bibliotheek hebben. Het is anderzijds natuurlijk een aangename ruimte waarin
op verloren momenten wat gewerkt kan worden. Bovendien riskeren we als balie het lokaal
kwijt te spelen, indien we de bib laten voor wat hij is.
De vraagt of de balie derhalve nog mee stapt in dit verhaal dringt zich niettemin op, althans wat
de investeringen in de boeken betreft. Er zou misschien beter in een nieuw informaticasysteem
geïnvesteerd kunnen worden. Hier zal verder over nagedacht worden.

3.

BJB / CJB

De stafhouder komt terug op de ingewikkelde kwestie betreffende de BTW en de pro-Deovergoedingen, waarover nog steeds meningsverschillen bestaan met de belastingsadministratie.
Omdat hierover nog steeds geen duidelijkheid bestaat, werd de deadline van 1 september 2017
verschoven naar 1 januari 2018.

4.

Commissie communicatie

Mr L. Vermassen brengt verslag uit over de vernieuwing van de baliewebsite, een project dat
inmiddels quasi voltooid is. Smartphonegewijs nemen de (meeste) leden van de raad reeds een
kijkje, tot eenieders tevredenheid. Er volgt tevens uitleg over de wijze waarop de website zal
worden beheerd en verder geactualiseerd. De site is ook gelinkt aan de systemen van Diplad. Op
de vraag van een lid van de raad of de auteursrechten over de website volledig toekomen aan de
balie wordt bevestigend geantwoord.
Streefdatum voor het online gaan van de nieuwe website is 6 oktober 2017, niet toevallig de
datum van onze jubileumopeningsconferentie. Aan iedere confrater van onze balie wordt ten
zeerste aanbevolen om van dan af eens een kijkje te gaan nemen op de nieuwe site, om er snel
mee vertrouwd te geraken en er in de toekomst makkelijker gebruik van te kunnen maken.
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5.

Commissie balie - magistratuur

De stafhouder verzoekt de leden van de raad om na te denken over thema’s die in de nabije
toekomst aangekaart kunnen of moeten worden in het kader van het overleg dat onze balie op
geregelde basis met de magistratuur houdt. In het bijzonder de pijnpunten in de dagdagelijkse
contacten met de magistratuur (staand of zittend) kunnen ter overleg worden voorgelegd.
Tegen de volgende raad zal er een oplijsting van deze topics worden gemaakt.

6.

Commissie protocol (175 jaar balie Leuven)

De openingsconferentie vindt plaats op 6 oktober 2017, en zoals intussen algemeen geweten
betreft het dit jaar een heuse jubileumeditie met een geheel onuitgegeven formule.
De voorzitter van de Jonge Balie, Mr C. HEINKENS is persoonlijk aanwezig en geeft nadere
toelichting bij de plannen die werden gemaakt en de vorderingen daarvan. Er wordt vroeg
begonnen, vanaf 12u. ’s middags, in de Hallen van de KUL, met een verwelkoming en een
kunstexpositie. Om 13u. start de academische zitting in de promotiezaal, met als thema “175
jaar Leuvense balie” door prof. F. Stevens, die ook zijn boek zal voorstellen. Mr. Goffin, die
langs de zijde van balie hiervoor de honneurs waarnam, zal dan ook een korte bijdrage leveren.
Daarna zal het nieuwe logo worden onthuld en zal de nieuwe website worden aangekondigd.
Vervolgens start het echte academische gedeelte: drie statements omtrent de toekomst van de
balie door drie diverse sprekers (een magistraat, een academicus en een buitenlandse advocaat),
waarna de stafhouder daarop zijn repliek zal geven, geheel volgens de traditie. Het publiek zal
dan meteen mogen stemmen: pro of contra de uiteengezette stelling. Aansluitend, vanaf 15u.,
volgt de receptie in de jubileumzaal met livemuziek. Om 19u.30 start het avondfeest in het
Koloniënpaleis te Tervuren. De uitnodigingen vertrekken volgende week.
Er werd dit jaar sterk ingezet op extra sponsoring, wat een succes bleek. Er werden zeven
sponsors bereid gevonden tot een bijdrage, zodat de extra kosten van deze jubileumeditie deels
gecompenseerd worden.
De stafhouder lanceert een oproep aan alle confraters aan onze balie en aan de leden van de raad
in het bijzonder om meer dan ooit in groten getale aanwezig te zijn.
Er wordt ook dit jaar een stafhouderslunch aangeboden aan de andere Belgische maar ook
buitenlandse stafhouders, zoals dat ook aan andere balies vaak de gewoonte is.

VI.

Nihil

VARIA
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Datum volgende raad: maandag 27 september 2017 om 16u.

Mr. Tim OP DE BEECK
Secretaris

Mr. Jan DE RIECK
Stafhouder

