
 
 

 

 

VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 26 maart 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, Karine TOBBACK, An COUN, Febian APS, Katlijn 

POLLARIS, Eva VANGOIDSENHOVEN, Gunter FRANSIS en Tim OP DE BEECK 

 

 

Verontschuldigd:   

 

Mr Ferahi AKEL 

 

 

 

*** 

 

 

 

I. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

 

1. Opnames op het tableau 

 

 

 Mr Frederik DURNEZ, per 26 maart 2018 

 Mr Anouck VANZEER, per 6 maart 2018 

 

 

 

2. Weglatingen van het tableau 

 

 

 Mr Herman STROOBANTS 

 Per 26 maart 2018 

 Wegens het opnemen van zijn pensioen. 

 

 Op zijn vraagt verleent de raad hem de titel van ere-advocaat. 

 

 



 
 

 Mr Roeland VERBIST 

 Per 1 april 2018 

 Wegens het aanvaarden van een betrekking onverenigbaar met het beroep van advocaat 

 

 Mr Daphne JANSSEN 

 Per 1 april 2018 

 Wegens het aanvaarden van een betrekking onverenigbaar met het beroep van advocaat 

 

 

 

3. Weglatingen van de lijst van de stagiairs 

 

 

 Mr Niel VAN EVERBROECK 

 Per 1 maart 2018 

 Wegens zijn overstap naar de balie van Brussel-NL 

 

 

 

 

II. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 

 

 

 

1. Wijziging kantoorgegevens 

 

 

 Mrs. Jan BERGE, Kristien VANDERHEIDEN, Jutte NIJS en Amelia VANGRONSVELD  

 Nieuw kantooradres:  

 Diestsevest 47 / 001 

 3000 Leuven 

 Tel. 016 88 66 10 

 Fax: 016 88 44 61 

 E-mail: contact@dikaios.be (algemeen) en tb@dikaios.be (secretariaat) 

 BTW: BE 0661 571 672 

 

 

 

 

III. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

 

1. Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst 

 

 

Verzoeken vanwege: 

 

 Mr Peter ROOSENS, voor wijziging van de statuten van de "BVBA PETER ROOSENS” 

 

 

 

2. Onderbreking van de stage 



 
 

 

 

 Mr. Ornella SABATINO 

 Per 9 maart 2018  

 Voor de duur van 1 jaar 

 

 Mr. Evelien BREPOELS 

 Per 5 maart 2018  

 Voor de duur van 1 jaar 

 

 

 

 

IV. O.V.B. 

 

 

Een aantal OVB-commissieverslagen worden ter kennis van de raad gebracht, onder meer: 

 

 

Commissie Stafhouders 

 

 

Het verslag van de door de OVB aangestelde experten inzake de modernisering van de advocatuur 

werd intussen algemeen verspreid. De advocatuur, via de OVB, zal daarop kunnen reageren bij de 

minister. Vraag is nu hoe iedere balie in een eerste fase op lokaal niveau, hierop repliek kan leveren en 

haar standpunten bekend maken. De diverse voorstellen van de twee experten werden door de OVB 

gegroepeerd in diverse thema’s en worden nu voorgelegd aan de relevante commissies. Tevens zal de 

stafhoudersdag van eind april aan dit thema worden gewijd. Uiteindelijk zou alle informatie tot een 

synthese moeten komen, die dan kan voorgelegd worden aan de algemene vergadering en ten slotte 

aan de minister.  

 

Hierover wordt overlegd binnen de raad. Eenieder word gevraagd om zijn standpunt(en) over de 

concrete voorstellen mee te delen, dan wel alternatieven, zodat ook deze standpunten kunnen worden 

meegenomen in het debat. 

 

Voorts werd er gereflecteerd over een mogelijke nieuwe werkwijze van de Algemene Vergadering 

(AV) van de OVB: Een mogelijke werkpiste is dat er per 250 advocaten nog  één afgevaardigde in de 

AV zou zetelen. Hierdoor zou het aantal advocaten in de algemene vergadering zowat halveren, 

hetgeen de efficiënte van de debatten zou moeten ten goede komen. Daarnaast is het voorstel om nog 

zes stafhouders (één per provincie) te laten zetelen. Er is tevens de intentie om de stafhouders te laten 

zetelen in een adviesraad, teneinde de balies meer het beleid van de OVB te laten opvolgen en sturen. 

 

Diplad kent volgens de laatste jaarrekening een negatief eigen vermogen, wat op zich geen nieuw en 

uitzonderlijk gegeven is. Diplad is immers een recent opgerichte vennootschap, die voor belangrijke 

investeringen staat en waarbij de inkomsten pas nadien zullen toenemen. Om diverse redenen stelt het 

bestuur voor om hieromtrent maatregelen te nemen. In concreto wordt gedacht aan twee pistes, met 

namen het omzetten van (een deel) van de achtergestelde leningen van de balies in kapitaal of het 

(tijdelijk) kwijtschelden van de leningen tot beter fortuin. De raad bespreekt dit uitvoerig. Actueel 

dient nog geen beslissing genomen te worden. 

 

Tot slot lag ook het punt van de verplichte “cyberverzekering” ter tafel. Dit betreft een collectieve 

verlichte polis, met als premie 75,00 € per advocaat. Indien de polis verplicht is, betekent een en ander 

een stijging van de baliebijdragen met de kost van deze premie. Dit punt wordt verder opgevolgd. 



 
 

 

 

Commissie Deontologie 

 

Op de algemene vergadering van de OVB worden nieuwe regelementen besproken inzake de advocaat 

en insolventie, de advocaat als erkend specialist en de overeenkomst advocaat / cliënt. 

 

Er kunnen schriftelijk amendementen op de ontwerpreglement op de specialisaties (vóór einde maart)  

en op de advocatenovereenkomst (vóór einde april) worden ingediend. De stafhouder verzoekt de 

leden van de raad om hun opmerkingen hierover te bezorgen. De termijnen hierop zijn zeer kort, maar 

onveranderbaar. Amendementen op het ontwerp inzake de advocaat en insolventie, werden reeds 

opgesteld en overgemaakt namens de Leuvense fractie binnen de algemene vergadering. 

 

 

Commissie Stage en Beroepsopleiding 

 

Vanaf volgend academiejaar wordt aan de KU Leuven voor het werkcollege personen- en familierecht 

een schrijf- en werkstage georganiseerd. Er worden daarvoor mogelijk 4 punten permanente vorming 

aan de advocaat toegekend. Mr. Aps zal het nodige doen om een ontwerpschrijven op te stellen tot het 

zoeken van bereidwillige advocaten. 

 

 

 

V. BALIE LEUVEN 

 

 

1. Taxaties 

 

Mr. A. Coun, voorzitter van de taxatiecommissie, geeft een kort overzicht van de hangende taxatie-

dossiers. Er liggen dit keer geen adviezen ter goedkeuring voor. In heel wat dossiers wordt bemiddeld. 

 

 

2. Financiën 

 

Mr K. Tobback verspreidde een overzicht van de grootboekbalansen van boekjaar 2017 aan de leden 

van de raad, waarna deze besproken worden. Er blijkt – op basis van de huidige cijfers – een batig 

saldo van 19.000,00 € te bestaan. Het betreft een ontwerp dat nog moet gefinaliseerd worden met het 

oog op het vaststellen van de jaarrekening. 

 

Voorts meldt zij dat er momenteel nog 23 confraters zijn die in gebreke blijven omtrent de betaling 

van hun baliebijdrage (i.e. geen enkele betaling verrichtten). Een 40-tal anderen hebben afbetalings-

modaliteiten en leven die relatief goed na. 

 

De stafhouder herinnert er eens te meer aan dat overeenkomstig art. 18 van het reglement de advocaten 

die nog niet betaald hebben, door de penningmeester aangeschreven worden, waarbij een verhoging 

van 10% wordt toegepast. Net zoals vorig jaar, zullen de betrokken advocaten de verhoging dienen te 

betalen. 

 

 

3. Commissie communicatie 

 

De positieve lijn inzake het websitebezoek door onze confraters wordt doorgetrokken. Er liggen 

hierover mooie cijfers voor, die de stafhouder kort toelicht. 



 
 

 

De meest recente vergadering van de commissie “comm-IT” werd door de stafhouder bijgewoond. Er 

werd gesproken over een eenvoudiger variant van de advocatenkaart secretariaatsbedienden teneinde 

hen toegang te verschaffen tot DPA-deposit. 

 

Balie Dendermonde is overigens als eerste klaar met een 100% uitgifte van de kaarten: alle confraters 

hebben er nu hun kaart. Bij ons zijn er nog steeds 40 zonder kaart en 13 met vervallen kaart. Tot slot 

nog dit: wie als advocaat stopt moet de kaart ook FYSIEK terugbrengen. Wie nog geen advocatenkaart 

heeft, wordt hiertoe door de stafhoudee aangemaand en desnoods zal een tuchtprocedure worden 

opgestart. 

 

Dit najaar wordt er een opleiding DPA-deposit ingericht. Conclusies zullen vanaf een bepaald 

ogenblik immers alleen nog maar elektronisch en via DPA-deposit kunnen worden neergelegd, en het 

is van levensbelang dat eenieder daarop grondig zou worden voorbereid. Meer nieuws daarover volgt 

nog. 

 

 

4. Tuchtzaken 

 

De stafhouder doet verslag betreffende de momenteel hangende tuchtzaken.  

 

In overleg met de commissie deontologie wordt nagekeken welke advocaten in gebreke blijven bij het 

naleven van hun denontologische verplichtingen. In het bijzonder wordt gedacht aan de advocaten-

kaart, het betalen van de baliebijdrage, het behalen van de vereiste punten permante vorming, het 

rapporteren van de rekening derden. Vaak blijken advocaten immers op meerdere punten tegelijk in 

gebreke te blijven. Zonodig moet hiervoor een tuchtprocedure worden opgestart. 

 

 

5. Commissie Permanente Vorming 

 

Mr J. De Ketelaere kondigt de volgende vormingen aan: op 20 april 2018 is er de VRG Alumnidag, op 

27 april 2018 komt notaris Michiels spreken over diverse aspecten van de vastgoedwet. Van 23 tot 26 

juli 2018 gaat er in het college De Valck een lezingcyclus door over schade en schadeloosstelling, 

gegeven door M. Sommerijns, die jarenlang in de verzekeringssector actief was. Meer details volgen 

daarover nog. 

 

 

6. Commissie Controle derdengelden 

 

De controle op de rapportering van de derdengelden is inmiddels gestart. In de marge hiervan werd 

vastgesteld dat 10 confraters aan onze balie geen derdenrekening bleken te hebben. Deze werden 

inmiddels aangeschreven door de stafhouder. Nog een 150-tal confraters deden nog geen rapportering 

van hun derdengelden, zo meldt Mr. P. Zonderman 

 

Klassiek is het euvel dat vaak maar één titularis van een bepaalde gezamenlijke derdenrekening (veelal 

binnen een associatie) de rapportering doet, er kennelijk van uitgaand dat deze dan voor alle 

titularissen geldt. Dit is op vandaag niet zo. Misschien kan erover nagedacht worden dat over 

gezamenlijke derdenrekeningen gerapporteerd kan worden door één enkele titularis ervan, in plaats 

van een verplichte rapportering door alle titularissen.  

 

De stafhouder herinnert er nogmaals aan dat de rapportering van de rekening derden alsook de 

controle van de rekening derden belangrijke deontologische verplichtingen zijn waarop nauwgezet 

toegezien wordt. 



 
 

 

 

7. Commissie BJB en CJB 

 

Mr. T. Van Aerschot bevestigt met tevredenheid de berichtgeving die de OVB zelf recent verspreidde: 

de waarde van het punt zal voor komend jaar 75,00 € bedragen. In de Orde-expres van 05.04.2018 

wordt de berekeningswijze tot in detail weergegeven. Blijft nog het vraagteken rond de BTW, al wordt 

die kwestie stelselmatig vooruitgeschoven. Dit gevaar is voor de nabije toekomst afgewend.  

 

Voor de jeugdadvocaten wordt gedacht aan een bijkomend reglement, evenals over de bijstand voor 

geesteszieken. Voorts moet er nagedacht worden of de regel betreffende het minimumquotum te 

behartigen pro-Deodossiers over de gehele stage (momenteel bepaald op 35) niet aan herziening toe is.  

Iedere balie vaart daarin haar eigen koers. Een vermindering betekent allicht een toename van dossiers 

voor de tableau-advocaten die zich daarvoor engageren. Bij de stagiairs blijkt er zeker geen draagvlak 

te bestaan voor een verhoging van het quotum, wel integendeel. De raad wisselt hierover uitgebreid 

van gedachten. Mr. Van Aerschot zal een aantal statistische gegevens navragen bij de OVB om zicht 

te krijgen op het totaalpakket van de in Leuven te verdelen zaken.  

 

 

8. Commissie balie - magistratuur 

 

De stafhouder meldt dat het felbekritiseerde proefproject inzake een nieuw zittingsmanagement van de 

politierechtbank niet behouden blijft. Iedere voorzitter regelt nu zelf het verloop van zijn of haar 

zitting. 

 

Vanuit de vredegerechten kwam de melding dat er geen personeel meer is om de postbakjes in het 

paleis te komen ledigen. Deze zullen dan ook gesupprimeerd worden. Briefwisseling voor de 

vredegerechten zal men via de post of uiteraard via DPA-deposit moeten overmaken. 

 

 

 

VI. VARIA 

 

 

1. Nieuwe aan te duiden ombudsman voor Ligeca 

 

Zoals meegedeeld in de verslagen van de vorige vergaderingen van de raad, dient er een nieuw lid van 

onze balie aangeduid te worden om te zetelen in de geschillencommissie advocaten-consumenten 

(Ligeca). Criteria daartoe zijn 10 jaar op tableau staan, alsook erkend bemiddelaar zijn.  

 

Kandidaten die zich eerder hadden gemeld bleken niet aan de gestelde voorwaarden te voldoen. Een 

nieuwe candidate, Mr. V. Borremans, voldoet wel, en wordt dan ook door de raad aangewezen. 

 

 

2. Slotevent 175 jaar balie Leuven op 18 mei 2018 

 

Er werd reeds meermaals gemeld dat op vrijdag 18 mei 2018 het slotevent van 175 jaar balie Leuven 

plaatsvindt, meer bepaald op het dakterras van het Museum-M. Het internationaal colloquium (dat 

loopt van 17 tot 19 mei) wordt daaraan gekoppeld. De plannen voor beide events worden stilaan 

concreet. 

 

De uitnodiging voor het slotevent op 18 mei 2017 zal uitgaan van de balie en de Jonge Balie samen en 

zal spoedig worden bezorgd. 



 
 

 

 

 

3. Conferentie van de jonge balie 

 

Op 30 maart 2018 ’s ochtends organiseert de Jonge Balie een gratis paasontbijt in de koffiekamer. ’s 

Avonds zal er een vat worden gegeven in het HDR. 

 

Op 6 april vindt in Breda de jaarlijkse Zuidelijke Pleitwedstrijd der Nederlanden (ZPW) plaats. De 

Jonge balie zal er samen met de stafhouder de Leuvense honneurs waarnemen. Voor onze balie zal 

Mr. E. Croonenberghs de degens kruisen met de concurrentie. 

 

 

 

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

 

 

Mr. Tim OP DE BEECK Mr. Jan DE RIECK  

 

Secretaris Stafhouder 

 

 

 


