VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE
VAN DE BALIE TE LEUVEN
Raad van 25 juni 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, Febian APS, Katlijn POLLARIS, Eva
VANGOIDSENHOVEN, Gunter FRANSIS en Tim OP DE BEECK

Verontschuldigd:
Mrs An COUN en Ferahi AKEL***

I.

TABLEAUAANGELEGENHEDEN

1.

Weglatingen van het tableau

•

Mr Hugo JACOBS
Per 27 juni 2018
Wegens het opnemen van zijn pensioen

•

Mr Ludo DEPRé
Per 27 juni 2018
Wegens het opnemen van zijn pensioen

•

Mr Amélie GODFROID
Per 29 juni 2018
Op eigen verzoek

•

Mr Sara WIRIX
Per 14 juni 2018
Op eigen verzoek

2.

Opnames op de lijst van stagiairs

•

Mr Elyse VANDEVELDE
Stagemeester: Mr T. Degendt
Koning Leopold I-straat 32
3000 Leuven
Tel.: 016 22 86 64
Fax: 016 29 94 04
Email: ev@degendtadvocaten.be
Per 25 juni 2018

•

Mr Dieter Hans KRAUSE
Stagemeester: Mr E. Bellis
Sint-Maartenstraat 61/2
3000 Leuven
Tel.: 016 88 02 18
Fax: 016 88 33 10
Email: dieter.krause@b-advocaten.be
Per 1 juni 2018, met behoud van anciënniteit sinds 25 september 2017

•

Mr Julie VANGEEL
Stagemeester: Mr F. Baudoncq
Philipssite 5 / 2
3001 Leuven
Tel.: 016 22 24 73
Fax: 016 22 24 82
Email: julie.vangeel@nelissengrade.com
Per 12 juni 2018, met behoud van anciënniteit sinds 1 september 2017

3.

Weglatingen van de lijst van stagiairs

•

Mr Jolien LENAERTS
Per 1 juli 2018
Wegens haar verzoek tot niet-heropname na onderbreking van de stage van 1 jaar per 1 juli 2017

•

Mr Liesbet HOFMAN
Per 30 juni 2018
Wegens haar verzoek tot niet-heropname na onderbreking van de stage van 1 jaar per 30 juni 2017

5.

Wijziging stagemeester

•

Mr. Ellen VANDERWEYDEN, per 2 juli 2018
Nieuwe stagemeester : Mr. P. Nelissen Grade
Philipssite 5/2
3001 Leuven
Tel. 016 22 24 73

Fax: 016 22 24 82

II.

KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA

1.

Wijziging kantoorgegevens

•

Mrs Toon MUYSEWINKEL, Hanne VANHOOF en Gust DETIENNE
Nieuw kantooradres:
Tervuursesteenweg 133
3001 Leuven
E-mail: toon.muysewinkel@evplus.be
E-mail: hanne.vanhoof@evplus.be
E-mail: gust.detienne@evplus.be
Overige gegevens blijven ongewijzigd

•

Mr Jeroen VAN EETVELDE
Nieuw e-mailadres:
vaneetveldej@gmail.com
Overige gegevens blijven ongewijzigd

•

Mr Paulien VANDERHEIDEN
Nieuw kantooradres:
Koning Albertlaan 152
3010 Leuven
Tel.: 016 26 00 52
Fax: 016 35 09 36

•

Mr Georges RENIERS
Nieuw kantooradres:
Sliepersveldweg 33 / 7
3210 Linden
Overige gegevens blijven ongewijzigd

•

Mr Liesbeth DEVUE
Nieuw kantooradres:
Persilstraat 51 E / 301
3020 Herent
Overige gegevens blijven ongewijzigd

•

Mr Marjan JANSEN
Nieuw kantooradres:
Stenenmolenstraat 6b

3270 Scherpenheuvel
GSM: 0478 78 62 11
E-mail: advocaat.jansen.marjan@gmail.com
Overige gegevens blijven ongewijzigd
•

Mr Matthias NAUWELAERTS
Nieuw kantooradres:
Neerijsesteenweg 16
3061 Bertem
Tel.: 02 445 05 44
Fax: 02 445 05 66
E-mail blijft ongewijzigd

III.

ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN

1.

Erkenning als stagemeester

De raad erkent als stagemeester:
•
•

Mr Anja WILLEMS
Mr. Inge VANDEBORNE

2.

Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst

De raad verleent goedkeuring aan:
•

Mrs Toon MUYSEWINKEL, Hanne VANHOOF en Gust DETIENNE, voor toetreding tot de
groepering van advocaten “EVPLUS”

•

Mr Dominique PIGNOLET, voor oprichting van de BVBA “Dominique Pignolet”

3.

Omzetting hoofdkantoor in bijkantoor

•

Mr Liesbeth DEVUE, per 25 juni 2018 op het adres Kastanjebosstraat 2B te 3020 Veltem.

4.

Opening bijkantoor

• Mr Jeroen VAN EETVELDE
Adres bijkantoor:
't Veldeke 30 a
3040 Huldenberg
Geen aparte telefoon- en faxgegevens

5.

Onderbreking van de stage

•

Mr. Evelien DEWANDELEER
Per 30 juni 2018
Voor de duur van 1 jaar

IV.

O.V.B.

1.

Cyberverzekering

In het vorige verslag van de raad werd al uitgebreid bericht over het project (gestuurd vanuit de OVB)
rond de “cyberverzekering”, een verzekering die alle mogelijke problemen die men kan hebben met
computer (en de software die erop staat) dekt. Dit gaat over hacking, virussen, recuperatie van
verloren gegevens, GDPR en boetes, cyberafpersing, etc… Er zijn wel enkele uitsluitingen, maar het
pakket is breed onderhandeld.
Enkele balies hebben deze verzekering al afgesloten, à 75,00 € per advocaat per jaar, bedrag dat in de
baliebijdrage vervat zit. Aan iedere balie wordt nu een voorstel gedaan om daarin mee te stappen,
weliswaar zonder dwingende timing.
Dat een dergelijke verzekering nuttig is, staat buiten kijf. Alleen is de vraag op welke wijze ze
aangebracht kan (of moet) worden: verplicht en automatisch voor iedereen met doorrekening van het
polisbedrag in de baliebijdrage, dan wel vrijblijvend. Wat alleszins niet mogelijk lijkt, is het feit dat de
balie zelf de kosten zou dragen.
De stafhouder zal het uitgebreide informatiebundel hierover overmaken aan de leden van de raad, met
het oog op nadere studie van de voorwaarden van de verzekering in kwestie. Er zijn momenteel nog
teveel vraagtekens. Meer fundamenteel rijst ook de vraag of iedere advocaat evenveel baat heeft bij de
verzekering, nu sommigen met minder verregaande kantoor-IT werken dan anderen en daardoor
mogelijk minder vatbaar voor hacking zijn, of alleszins minder verregaande schade zouden lijden.
De raad zal hier volgende keer over verder discussiëren.

2.

Diplad

De algemene vergadering van Diplad vond plaats op 20 juni 2018 in Leuven. De aandeelhouders,
d.w.z. de balies vertegenwoordigd door de stafhouders en de OVB vertegenwoordigd door de
voorzitter hebben de jaarrekening besproken en goedgekeurd. Het boekjaar 2017 eindigt met winst,
hetgeen niet alleen hoopgevend is voor de toekomst van Diplad, maar ook kan aangewend worden om
het negatief eigen vermogen aan te pakken.

Het positief resultaat is in belangrijke mate te wijten aan de retributies via Regsol. De inkomsten zijn
ook broodnodig om de gedane en toekomstige investeringen in de digitalisering van de advocatuur
mogelijk te maken. De stafhouder licht ook de mogelijkheden tot remediëring van het negatief eigen
vermogen toe.
Relevant is ook dat midden augustus een KB wordt verwacht waarin wordt bepaald dat advocatgen
enkel via DPA-deposit besluiten kunnen neerleggen (en dus niet meer via e-deposit). Fysiek besluiten
neerleggen zal ook nog steeds mogelijk blijven.

3.

Persbericht rolrechten

De stafhouder vestigt de aandacht op het persbericht van de OVB m.b.t. de rolrechten. Deze zullen na
de nodige wetsaanpassingen, op het eind van de procedure worden geïnd door de overheid, ten laste
van de verliezende partij. Dit zal zeker de toegang tot de rechtbank bevorderen.

V.

BALIE LEUVEN

1.

Taxaties

De raad bespreekt één taxatieadvies (LEU/16-17/0340/EL) ten behoeve van de rechtbank. Mits enkele
kleine wijzigingen daarin, keurt de raad dit goed.

2.

Financiën

Er blijven tot op heden nog steeds 4 confraters in gebreke met de betaling van hun baliebijdrage. Ook
een aantal verhogingen blijven nog onbetaald. Ook deze dossiers zullen overgemaakt worden aan
stafhouder Frans Wouters ter invordering.
Wat de sponsoring voor Precura betreft, blijken deze budgetten steeds schriftelijk en tijdig te worden
aangevraagd door de stafhouder. Voor dit jaar bedroeg de sponsoring 19.080,00 €.
Tot slot wordt nog gemeld dat de werkingskosten voor het BJB werden gestort: deze bedragen
160.396,00 €, wat meer is dan gebudgetteerd.

3.

Commissie communicatie

Mr. L. Vermassen licht toe dat er momenteel nog aan een laatste update van de website wordt gewerkt,
m.n. een inschrijvingstool. Hierdoor kan electronisch worden ingeschreven en betaald voor activiteiten
van de balie en de Conferentie. Eventueel zou dit dan ook kunnen gebruikt worden voor de
permanente vorming. Idealiter zou deze module geactiveerd zijn tegen de tijd dat de openingsconferentie eraan komt, zodat inschrijven voor dat evenement meteen elektronisch kan.

4.

Tuchtzaken

De stafhouder doet verslag betreffende de momenteel hangende tuchtzaken.

5.

Commissie Permanente Vorming

Mr J. De Ketelaere herhaalt welke de geplande vormingen zijn voor de nabije toekomst (cfr. verslagen
van maart en april). Wat de lezing van Dhr. Sommerijns medio juli betreft (over schade en schadeloosstelling), is er een syllabus beschikbaar. Deze zal ook voor niet-ingeschreven beschikbaar zijn
tegen aparte betaling. Er zijn maar liefst 75 personen ingeschreven voor deze interessante vorming.

6.

Commissie Controle derdengelden

Met betrekking tot de controle op de rapportering van de derdengelden, meldt Mr. P. Zonderman dat 8
confraters nog steeds in gebreke blijven. Deze dossiers werden overgemaakt aan de stafhouder voor
verdere (tuchtrechtelijke) opvolging.

7.

Commissie BJB en CJB

Mr. T. Van Aerschot meldt dat het eerder aangekaarte voorstel tot het invoeren van een nieuw artikel
in ons reglement, met name een implementatie van een OVB-aanbeveling inzake de jeugdadvocaten,
voorlopig ingetrokken wordt. Er bestaat (te) veel controverse over, zoals tijdens de vorige raden werd
vastgesteld, en er zou eerst misschien best advies ingewonnen bij de commissie deontologie van de
OVB. Pijnpunt is dat het zuivere belang van de minderjarige in zekere zin tegenover de vrije keuze
van raadsman komt te staan, en het is vooralsnog onduidelijk hoe beide met elkaar te verzoenen.
Het weze herhaald dat tegen 30 juni 2018 de pro-Deoverslagen ingediend moeten worden.
Wat het CJB betreft, meldt Mr. E. Vangoidsenhoven dat er momenteel een ontwerp van decreet inzake
eerstelijnsbijstand (gemeenschapsmaterie) voorligt dat de belangrijkste krachtlijnen en definities
vastlegt. Een belangrijk aandachtspunt is de verhouding van de eerstelijnsbijstand van advocaten tot
het bredere werkveld van sociale rechtshulp en daarin het concept van ‘geïntegreerd breed onthaal’
(GBO), een samenwerkingsverband van minstens OCMW’s , CAW’s en ziekenfondsen. Een geïntegreerde visie op juridische eerstelijnsbijstand en sociale rechtshulp is belangrijk omwille van de
samenhang tussen sociale en juridische problemen, maar ook om kwetsbare burgers een betere
rechtsbescherming te bieden.
De kernopdracht van het CJB wordt niet substantieel gewijzigd. Teneinde een gratis, laagdrempelig
bereikbaar én kwalitatief aanbod te garanderen, voorziet het decreet in een aantal “sleutels” zoals een
hervorming van de samenstelling van de commissies, een verplichte klachtenprocedure, een nog in te
richten toezicht- en evaluatiesysteem en een trainings / vormingsbeleid. Voor de advocatuur blijft een
bijzondere rol weggelegd, al zal bijscholing voor advocaten meer en meer nodig zijn. Het beoogd
functieprofiel van de eerstelijnsadvocaat veronderstelt naast kennis van het recht ook een basishouding
die getuigt van oog voor de ruimere welzijnscontext van de rechtzoekende. De CJB Leuven richtte
inmiddels een eerste praktijkgerichte studiedag rond communicatietechnieken in voor haar Leuvense
advocaten eerstelijnsbijstand. Deze werd door velen positief onthaald.

8.

Commissie balie - magistratuur

De werken in het justitiepaleis (o.m. het plaatsen van nieuwe ramen) starten eind augustus 2018. Er
zullen daardoor ernstige verstoringen van de zittingen optreden, en bepaalde delen van het paleis
zullen sporadisch ontoegankelijk zijn (o.m. tijdelijk ook de gang van ons secretariaat en koffiekamer
gedurende twee maanden).

Met betrekking tot het inscannen van strafdossiers hangende het gerechtelijk onderzoek, blijft de OVB
verder ijveren voor een globale regeling die zou toelaten het recht van verdediging ten volle uit te
oefenen en scannen toe te laten.
Tot slot werden ook de geactualiseerde zittingsprotocollen (correctionele, burgerlijke en arbeidsrechtbank) goedgekeurd. Het is ten zeerste aanbevolen aan alle confraters om hiervan kennis te nemen
op de baliewebsite, alwaar zij terug te vinden zijn in de advocatenzone.

9.

Kijkstage familierecht

In het vorige verslag werd hierover bericht. Er waren reeds een aantal mails van geïnteresseerden. Mr.
Febian Aps volgt de situatie verder op.

VI.

VARIA

1.

Slotdrink Jonge Balie op 29 juni 2018

Op vrijdag 29 juni 2018 geeft de Jonge Balie een slotdrink in de koffiekamer. Iedereen is welkom om
er het gerechtelijk jaar op passende wijze te beklinken. Daisy toont haar gebruikelijk inzet en zal
hapjes voorzien.
2.

Verslag solidariteitsfonds

In 2017 hebben we 51.100 € ten titel van bijdrage betaald (100,00 € voor tableau-advocaten en 50,00 €
voor stagiairs) in het kader van de meest onbekende verzekering die we hebben. De begunstigden
ontvingen 50.547,00 €, wat maakt dat de balans dus nagenoeg perfect in evenwicht is.

Datum volgende raad: soudureraad op donderdag 30 augustus 2018 om 16u.30 in Diest

Mr. Tim OP DE BEECK

Mr. Jan DE RIECK

Secretaris

Stafhouder

