VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE
VAN DE BALIE TE LEUVEN
Raad van 18 december 2017
(Gerechtelijk jaar 2017 – 2018)

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

Verontschuldigd:
Mrs Jacques DE KETELAERE, Klara HELSEN en Ferahi AKEL

***

I.

TABLEAUAANGELEGENHEDEN

1.

Opnames op het tableau



Mr Niels HENDRICKX, per 24 november 2017



Mr Leila DRAKE
Aarschotsesteenweg 191
3012 Wilsele
Tel.: 0485 13 85 95
Fax: 015 65 62 95
Email: leila.drake@legaldirect.be
Per 1 december 2017, met behoud van anciënniteit sinds 22 oktober 2012

2.

Weglatingen van het tableau



Mr Ivo MERCELIS

Per 31 december 2017
Wegens de stopzetting van het beroep van advocaat

3.

Weglatingen van de lijst van de stagiairs



Mr Lore CARLIER
Per 30 november 2017
Wegens het niet-hernemen van haar stage na onderbreking van één jaar

II.

KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA

1.

Wijziging kantoorgegevens



Mrs. Koenraad TIMMERMAN, Andreas DE SCHRYVER, Pieterjan OSAER, Jolien
VERBOVEN en Janne THUYS
Nieuw kantooradres:
Diestsesteenweg 52 / 0302
3010 Leuven
Tel. 016 90 52 30
Fax: 016 84 58 07
E-mail: (respectievelijk)
kt@kwartsadvocaten.be
ads@kwartsadvocaten.be
po@kwartsadvocaten.be
jv@kwartsadvocaten.be
jt@kwartsadvocaten.be



Mr. Catherine DENS
Nieuw kantooradres:
Beukenplein 7
3290 Diest
Tel. 013 33 76 49
Fax: 013 77 81 21
E-mail: info@dens-advocaten.be
Gewone rekening BE41 3631 6921 3510
Derdenrekening: BE58 3300 5211 0979


Mr. Dimitri LAES en Jurgen VAN DER VELDEN
Nieuw faxnummer: 016 23 09 70
Overige gegevens blijven ongewijzigd

III.

ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN

1.

Schrapping bijkantoor



Mr Catherine DENS, per 1 januari 2018 op het adres Graanmarkt 21 te 3290 Diest.

2.

Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst

De raad verleent goedkeuring aan:


Mrs Patrick SOETEWEYE, Pieter BROECKAERT en Rika HEYLEN, voor oprichting van de
groepering “Oratio advocaten”

IV.

O.V.B.

Een aantal OVB-commissieverslagen worden ter kennis van de raad gebracht.
Commissie P&F
De stafhouder en Mr. Aps hebben vorige week decaan Tilleman ontmoet in verband met het project
dat al enkele jaren liep bij professor Senaeve. Prof Ingrid Boone, opvolgster van professor Seneave wil
dit project nieuw leven inblazen. De bedoeling is dat familierechtadvocaten de studenten in contact
brengen met een concreet dossier, waarbij deze student betrokken wordt bij consultaties, zittingen voor
de rechtbank en een juridische schrijfopdracht uitwerkt (bv. het juridische gedeelte van een besluit).
Mr Aps en prof. Boone werken dit verder uit. Er worden dan ook familierechtadvocaten gezocht die
hieraan willen meewerken. Voor de advocaten betekent het een contact met studenten die nadien
interesse kunnen hebben in een stageplaats. In februari 2018 zou door de rechtsfaculteit hiervoor een
bijeenkomst worden georganiseerd.
Met decaan Tilleman werd ook van gedachten gewisseld inzake samenwerking op het vlak van
permanente vorming, opleiding, bibliotheek, etc…

V.

BALIE LEUVEN

1.

Taxaties

De raad bespreekt twee taxatiedossiers (LEU/16-17/0257/EL en LEU/16-17/0018/EL) met het oog op
een later advies ten behoeve van de rechtbank. Mr J. Mommaerts verlaat de raad tijdens de bespreking
het eerste dossier, vermits zijn kantoor daarin betrokken partij is. De raad keurt beide adviezen goed,
mits nog enkele kleine redactiewijzigingen.

Mr. A. Coun, voorzitter van de taxatiecommissie, licht een herwerkte tekst toe, terugkomend op haar
voorstellen om de procedure inzake de taxatieadviezen te hervormen. De taxateurs zouden voortaan
een eigen pool vormen, waaruit telkens een zetelende commissie wordt samengesteld (overigens nog
steeds met drie zetelende leden). De redactie van de adviezen gebeurt binnen de commissie, wat
ervoor zal zorgen dat er daarin meer uniformiteit zal komen, zowel vormelijk als inhoudelijk. In een
eindfase worden deze dan summier voorgelegd aan de raad. Tot slot zal een zetelende commissie zelf
beknopt verslag uitbrengen in dossiers waarin de partijen geen of onvoldoende medewerking verlenen.
Mr Coun zal nog een aantal redactionele wijzigingen doorvoeren en daarna de tekst voor definitieve
goedkeuring voorleggen op de raad van januari 2018.

2.

Financiën

Mr K. Tobback geeft een verder uitgewerkt overzicht van de begroting van 2018. Daaruit blijkt dat
deze in evenwicht is.
Zoals vorige raad afgesproken, wordt de baliebijdrage dit jaar niet verhoogd, wel geïndexeerd. Deze
indexering is conform de afspraken de voorgaande jaren.
De baliebijdrage 2018 wordt dan ook bepaald als volgt:
-

Advocaat tableau : € 1.890
Advocaat tableau minder dan 3 jaar : € 1.610
Advocaat stagiair : € 1.310
Bijkantoor : € 200

De uitnodigingen tot betaling van de baliebijdrage zullen uiterlijk einde januari worden verzonden. De
raad herinnert eraan dat bij niet betaling van de baliebijdrage een verhoging verschuldigd is van 10%,
onverminderd eventuele intresten (art. 18 Baliereglement).

3.

BJB / CJB

Het heet hangijzer inzake de BTW en de pro-Deovergoedingen (door de betrokken instanties – justitie
en de fiscus destijds vooruitgeschoven naar 1 januari 2018), blijft voorlopig onbeslist en zal verdere
vertraging oplopen.
Wat het CJB betreft, meldt Mr. E. Vangoidsenhoven dat de vergoedingen voor 2016 – 2017 zullen
worden uitbetaald. Daarnaast wordt melding gemaakt van de problematiek rond gezinshereniging voor
familieleden van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. De bevoegde diensten in het
Leuvense worden daardoor overspoeld, en het CJB wil nagaan of het daarin ter hulp kan schieten.

4.

Commissie communicatie

Mr L. Vermassen geeft een stand van zaken aangaande de nieuwsbrieven “nieuwe stijl”.
Ongeveer 62% van de advocaten blijkt de nieuwsbrief geopend te hebben, en daarvan klikt dan nog
eens 72% door naar minstens 1 bericht op de nieuwsbrief.. Zo blijken bijvoorbeeld de verslagen van
de raad vaak te worden aangeklikt. Al bij al is de commissie communicatie tevreden met deze eerste
cijfers en zijn de reacties ook positief .

Naast de nieuwsbrieven is er ook de advocatenzone waar nog meer nieuws en informatie terug te
vinden is. Deze site is enkel te bereiken voor advocaten die zich geregistreerd hebben door in te
loggen en een wachtwaard aan te maken. Enkel de advocaten die zich nog niet geregistreerd hadden,
ontvingen recent een tweede e-mail hierover.
Een aantal technische problemen werden inmiddels ook opgelost. Hierbij is er ook voor gekozen om
het de advocaten zo eenvoudig mogelijk te maken, ondermeer door geen paswoord te vragen om via
de nieuwsbrief berichten te lezen die eigenlijk op de advocatenzone staan.

5.

Tuchtzaken

De stafhouder doet verslag betreffende de momenteel hangende tuchtzaken.
Hij zal tevens tegen de volgende raad een globaal tussentijds rapport maken betreffende de zaken die
dit jaar werden opgestart.

6.

Commissie Permanente Vorming

De stafhouder weet te melden dat de OVB (in graad van beroep) de lezing van Rudi Vranckx niet als
permanente vorming heeft erkend. Men oordeelde dat dit kadert in een vorming als mens, niet in
eentje als advocaat.

7.

Commissie Controle derdengelden

De stafhouder meldt dat nog heel wat ex-confraters hun derdenrekening niet hebben stopgezet bij het
verlaten van de balie. Het gaat derhalve om “slapende” rekeningen, waarbij de bank de beheerskosten
ervan aan de balie blijft doorrekenen. De balie wil vanzelfsprekend van deze kost af, en eerder werd al
bericht dat het schrappen van de derdenrekening een te bewijzen verplichting zal uitmaken om
weglating van het tableau of de lijst van de stagiairs te bekomen. De ex-confraters in kwestie worden
thans aangeschreven.
Te hopen valt dat deze maatregel het probleem grotendeels op zal lossen. Inmiddels zijn ook andere
balies zich van dit probleem bewust geworden, en wordt er nagedacht om daarover op termijn een
regeling te maken die in een reglement kan worden gegoten.
En tweede problematiek stelt zich nu een aantal confraters (bewust of onbewust) bankuittreksels op
papier laat aankomen. De tendens is uiteraard al lang om enkel nog met digitale rapportering te
werken. De portkosten hiervoor worden niet aan de betrokken advocaten zelf aangerekend, vermits op
een rekening-derden geen kosten kunnen in mindering gebracht worden. Dergelijke portkosten worden
dan ook aan de balie aangerekend en het betreft ongeveer € 4.000 op jaarbasis.
Het is niet meer mogelijk om dergelijke kost mee te laten dragen door de overgrote meerderheid die de
kosteloze, digitale aflevergingswijze verkiest. Deze kosten zullen dan ook worden doorgerekend aan
de betrokken advocaten.
Ook bij andere balies bestaat deze problematiek en worden gelijkaardige oplossingen uitgewerkt.
De raad beslist dan ook als volgt : Wanneer een titularis van een rekening derden opteert voor het
afleveren van bankuittreksels op een wijze waardoor de bank portkosten aanrekent aan de Orde van
advocaten te Leuven, heeft de Orde van advocaten te Leuven het recht om die portkosten integraal
terug te vorderen van de titularis van de derdenrekening. De titularis van de derdenrekening is
verplicht om op eerste verzoek van de Orde van advocaten te Leuven deze portkosten terug te betalen.

De raad beveelt de advocaten dan ook aan om zo snel mogelijk te opteren voor een louter digitale
rapportering van de rekening derden.

8.

Commissie deontologie

Mr. J. Mommaerts bericht dat er in de commissie vooral werd gesproken over de vaak schrijnende
puntentekorten inzake de permanente vorming. Een aantal confraters kampen met structurele en
ernstige achterstanden, en de verhoging van 16 naar 20 punten die jaarlijks dienen te worden behaald,
zal daar verder geen goed aan doen. Er werd beslist om hiervoor consequent een tuchtprocedure op te
starten. Meer bepaald zal de stafhouder nakijken welke advocaten het vorig gerechtelijk jaar geen of
onvoldoende punten permanente vorming hebben behaald, al dan niet in combinatie met een
historische achterstand, om vervolgens een tuchtprocedure te openen. Prima facie gaat het over een
29-tal dossiers/confraters.
De raad verzoekt de advocaten om permanente vorming ernstig te nemen en zeker ook het nodige te
doen om er voor te zorgen dat de gevolgde opleidingen effectief en tijdig (!) worden ingebracht via het
privaat luik van advocaat.be. In dezelfde zin wordt er op gewezen dat indien een niet erkende
opleiding wordt gevolgd, de erkenning daarvan moet aangebracht worden via hetzelfde privaat luik.
Nalatigheid op dit vlak leidt immers tot een ernstige administratieve overlast en (soms onterechte)
alarmsignalen.
Er wordt in die context eens te meer op gewezen dat het niet-behalen van de vereiste punten evenzeer
kan leiden tot weigering tot opname of schrapping van de lijst van de tweedelijnsbijstand.

9.

Commissie balie - magistratuur

De stafhouder meldt dat hij aangaande het zittingsmanagement van de politierechtbank – proefproject
waarover toch de nodige onvrede bestaat –, bijzonder weinig reactie heeft gekregen. Het is nochtans
echt nodig dat de opmerkingen gebundeld worden, inbegrepen daarin suggesties tot verbetering van
het systeem, opdat er een degelijk rapport aan de politierechters kan overgemaakt worden.
Inzake de werking van de raadkamer werd een nota overgemaakt aan de voorzitter van de rechtbank,
die met een grondige nota door de magistratuur beantwoord werd en waarin concrete voorstellen
worden gedaan. Zo lijkt er bereidheid te zijn om de onderzoeksrechter op uur te laten zetelen, waarbij
de lijst van onderzoeksrechters en zaken op voorhand zou kunnen ingezien worden via de aan de
Leuvense advocaten voorbehouden advocatenzone. Dit wordt verder opgevolgd.

10.

Commissie Verzekeringen Sociale verkiezingen

De stafhouder meldt dat de PRECURA-polis nu ook ondertekend is. Er wordt nog op gewezen dat de
vergoeding voorzien in de basispolis, nl € 100 / dag, een brutovergoeding, zodat hier 22%
bedrijfsvoorheffing moet in mindering gebracht worden.

VI.

VARIA

1.

Aanvraag advocatenkaart

Tot op heden vroegen slechts 74 advocaten hun nieuwe elektronische baliekaart nog niet aan.
Diegenen die dit nog niet hebben gedaan, worden bij deze aangemaand zich alsnog te melden bij
Mevr. Desimpel om dit in orde te brengen.
Vanaf 1 januari 2018 vervallen de oude papieren advocatenpasjes definitief.

2.

Organisatie slotevent 175 jaar balie Leuven

Het idee ligt voor om een slotevent van 175 jaar balie Leuven te koppelen aan het colloquium, en daar
als datum 18 mei 2018 voor te voorzien. Deze plannen zullen verder worden uitgewerkt in de schoot
van die commissie.

Datum volgende raad: maandag 22 januari 2017 om 17u.

Mr. Tim OP DE BEECK

Mr. Jan DE RIECK

Secretaris

Stafhouder

