VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE
VAN DE BALIE TE LEUVEN
Raad van 22 oktober 2018
(Gerechtelijk jaar 2018 – 2019)

Aanwezig:
Stafhouder Erwin GOFFIN, vicestafhouder Veerle VANDUFFEL, Prostafhouder Jan DE RIECK,
Pascal NELISSEN GRADE, Tina VAN AERSCHOT, Febian APS, Liesbet VERMASSEN, Gunter
FRANSIS, Evelien VANLAER, Hilde DERDE, Yoeri DECKERS, Eva VANGOIDSENHOVEN,
Elien VAN KERCKHOVEN en Tim OP DE BEECK

Verontschuldigd:
Mrs. Johan MOMMAERTS, Bénédicte JACOBS en Annelies VERVAECKE

I.

TABLEAUAANGELEGENHEDEN

1.

Opnames op het tableau

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mr Ellen VANDERWEYDEN, per 20 oktober 2018
Mr Koen SCHILDERMANS, per 1 oktober 2018
Mr Lynn DE MEYER, per 20 oktober 2018
Mr Alexander TIMMERMANS, per 20 oktober 2018
Mr Willem SWINNEN, per 20 oktober 2018
Mr Eline LAMBERMON, per 5 oktober 2018
Mr Tess DEZWARTE, per 1 oktober 2018
Mr Louis CARLIER, per 1 oktober 2018
Mr Julie HOFLACK, per 1 oktober 2018
Mr Lore DEWIT, per 1 oktober 2018

2.

Weglatingen van het tableau

•

Mr Ferahi AKEL
Per 25 september 2018

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

Mr Frans WOUTERS
Reeds weggelaten per 30 september 2018
De raad verleent de titel van ere-advocaat aan Mr. Wouters, die aanvaardt

3.

Opnames op de lijst van stagiairs

•

Mr Lisa VANDORPE
stagemeester : Mr. F. Boudoncq
Philipssite 5
3000 Leuven
Tel.: 016 22 24 73
Fax: 016 22 24 82
Per 22 oktober 2018

•

Mr Eline WOUTERS
stagemeester : Mr. J. De Roo
Philipssite 5
3000 Leuven
Tel.: 016 22 24 73
Fax: 016 22 24 82
Per 22 oktober 2018

•

Mr Naomi SUNDERMANN
stagemeester : Mr. J. Stijns
Philipssite 5
3000 Leuven
Tel.: 016 22 24 73
Fax: 016 22 24 82
Per 22 oktober 2018

•

Mr Nadire KAYA
stagemeester : Mr. R. Deneef
Engelandstraat 61
3290 Diest
Tel.: 013 32 52 52
Fax: 013 32 52 50
Per 22 oktober 2018

•

Mr Britt VERLIES
stagemeester : Mr. C. Dens
Beukenplein 7
3290 Diest
Tel.: 013 33 76 49
Fax: 013 77 81 21
Per 22 oktober 2018

•

Mr Phaedra TAILLEUR
stagemeester : Mr. S. Van der Velpen

C. Neyskenslaan 118
3290 Diest
Tel.: 013 33 55 02
Fax: 016 55 40 02
Per 22 oktober 2018
•

Mr Lowie Leopold CLAES
stagemeester : Mr. R. Bollen
St.-Maartenstraat 8
3000 Leuven
Tel.: 016 23 11 13
Fax: 016 23 11 15
Per 22 oktober 2018

•

Mr Daan BORN
stagemeester : Mr. R. Tas
Tiensevest 104
3000 Leuven
Tel.: 016 20 00 25
Fax: 016 20 00 26
Per 3 oktober 2018, met behoud van anciënniteit sinds 26 oktober 2015

II.

KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA

1.

Wijziging kantoorgegevens

•

Mr. Lukas DE SMET
Nieuw kantooradres:
Statiestraat 49
3200 Aarschot
Overige gegevens blijven ongewijzigd

III.

ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN

1.

Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst

Verzoeken vanwege:
•

Mr Lukas DE SMET, voor oprichting van de CV “Advocaat LUKAS DE SMET”

IV.

O.V.B.

1.

Commissie stafhouders

Wat de rechtsbijstandsverzekering betreft, valt te melden dat dit plan niet meer voor deze legislatuur
zal zijn en derhalve opnieuw in de koelkast zit. Assuralia is er namelijk niet mee akkoord om 75% van
het voorziene dekkingsbedrag te reserveren voor de advocaat, zoals door de balies gevraagd. Ook over
de baremisering van de prestaties kwam het niet tot een akkoord.

2.

Algemene Vergadering OVB

Er werd uitgebreid gedebatteerd over de wet op de modernisering van de advocatuur, die grotendeels
teruggaat op het rapport van onderzoekers P. Hofströssler en P. Henry. Hierover zal later nog
meermaals bericht worden.

V.

BALIE LEUVEN

1.

Taxaties

De stafhouder en de voorzitter van de commissie, Mr. Nelissen Grade, hebben nagedacht over het
bevorderen van informele bemiddelingen in ereloonkwesties. De taxaties blijken te talrijk in aantal, te
arbeidsintensief voor de leden van de raad en ons secretariaat, en blijken vaak over beperkte bedragen
te gaan, alsook over klachten die niet intrinsiek de kwestie rond de billijke gematigdheid van het
ereloon betreffen. Vraag is dan of de bemiddelaars uit de leden van de raad zouden geworven worden,
dan wel extern zouden zijn. Daarnaast ligt de vraag voor of er in de taxatieprocedure, wanneer ze dan
toch wordt aangewend, er geen “rolrecht” zou worden voorzien, ten einde een ontradend effect te
creëren.
De raad beslist om van start te gaan met het inrichten van bemiddelingssessies waarin de leden van de
raad mee kunnen zetelen. Er wordt vooralsnog geen rolrecht ingevoerd voor taxatieprocedures,
vermits het hier per slot van rekening adviezen betreft die de rechtbank oplegt.
Er liggen momenteel een aantal adviezen voor, maar omwille van het invoeren van het nieuwe
werkingssysteem (waarbij de leden van de raad vooraf de adviezen intensief nalezen om discussies te
beperken op de raad zelf) worden deze uitgesteld naar de volgende raad.

2.

Financiën

Mr. L. Vermassen geeft een overzicht van het derde kwartaal van 2018 in functie van de begroting die
was vooropgesteld. Daarin vallen geen bijzonderheden te noteren, op enkele kleine kwesties na. Van
belang is vooral om met juiste premissen te starten aan de begroting van 2019, die zich stilaan
aandient. Eenieder zal in zijn eigen “vakgebied” nagaan of de huidige cijfers prima facie kloppen.
De OVB signaleert dat zij met hun huidige budgetten niet toekomen, en stuurt aan op een verhoging.
Momenteel betaalt balie Leuven ongeveer 236.000 € aan de OVB, een bedrag dat verrekend zit in de
individuele baliebijdrages. Voor het zover is, zal daarover wel nadere toelichting komen – na debat in
de AV van de OVB –, en onze balie kijkt deze met belangstelling tegemoet.

3.

Tuchtzaken

De stafhouder doet verslag betreffende de momenteel hangende tuchtzaken.

4.

Commissie Permanente Vorming

Per 15.11.2018 dient iedereen zijn attesten betreffende gevolgde opleidingen tot 31.08.2018 in te
putten in de module. Men mag er niet langer vanuit gaan dat attesten en punten automatisch door de
eigen balie worden ingeput.
Er wordt ook opnieuw aandacht gevraagd dat deelnemers aan studiedagen of vormingen telkens bij het
begin en bij het einde dienen af te tekenen. Geen twee handtekeningen betekent geen attest.

5.

Commissie Controle derdengelden / witwascel

Er wordt een vergadering gepland in de tweede helft van november. Daarna zal van start gegaan
worden met de controles voor het komende jaar.

6.

Commissie BJB en CJB

Mr. T. Van Aerschot meldt dat er inzake de kruiscontroles aan een nieuws systeem gewerkt wordt. Het
verleden heeft geleerd dat dit tot op heden te fel gepolariseerd verliep (Vlaamse / Waalse balies). Beter
zou zijn om dit via audits te laten verlopen. Er werden binnen de OVB poules opgericht die de
controles zullen verrichten. Het systeem zou op termijn toelaten om onmiddellijk, in de loop van het
jaar, dossier af te sluiten en uitbetaald te worden.
In het dossier hangende voor de rechtbank kwam inmiddels vonnis tussen, dat onze balie in het
ongelijk stelde. De situatie wordt verder bekeken..

7.

Commissie balie - magistratuur

De werken in het justitiepaleis zijn inmiddels gestart. De balie zal allicht vanaf maart 2019 uit haar
gang in het justitiepaleis verdreven worden, om haar toevlucht te nemen in het huis van de advocaat.
Er werden ons vanuit de rechtbank plannen ter beschikking gesteld om de hal boven in het paleis in te
richten, zodat onze confraters in ordentelijke omstandigheden met hun cliënten kunnen omgaan. Mrs.
E. Van Goidsenhoven, E. Van Laer en E. Van Kerckhoven zullen zich hiermee bezig houden.

8.

Commissie Verzekeringen en Sociale Voorzieningen

Met betrekking tot de kwestie rond de mogelijkheid tot het (verplicht) opleggen van een cyberverzekering ontvangt de raad vandaag Dhr. P. Panneel, vertegenwoordiger van Van Breda, om een
korte uiteenzetting te geven over deze verzekering. In vorige verslagen werd hierover al bericht,
waarbij ook telkens bleek dat er nog onvoldoende duidelijkheid bestond over dit product. Thans kan
de raad volop vragen stellen hierover. Diverse punten worden uitgeklaard, en de raad kan met volle

kennis van zaken de verdere discussie hierover aangaan. Deze zal tegen volgende raad gefinaliseerd
worden, nadat er nog enkele bijkomende gegevens zullen aangeleverd zijn door Dhr. Panneel.

9.

Commissie Stage

Op 24 oktober 2018 gaat de voorstelling van de nieuwe stagiairs aan de magistratuur door.

10.

Commissie Beroepsopleiding

Er staat een belangrijke vergadering over de verdere uitwerking van de beroepsopleiding gepland. Mr.
F. Aps zal hierover volgende keer verslag uitbrengen.

11.

Commissie Communicatie

De OVB betreurt dat er op hun website (privaat luik, dat in december in een vernieuwde versie online
gaat) amper, zo niet geen nieuws van Leuven meegedeeld krijgt. Er is daarop ook een afdeling per
balie voorzien, wat voor ons geen meerwaarde opleverde, zo besliste de raad voorheen. Onze eigen
vernieuwde website verschafte immers genoeg informatie aan onze eigen confraters. Feit is dat
Leuven hoegenaamd niet wil dwarsliggen, alleen wil onze balie hierin geen overdreven extra energie
steken. Mr. J. De Rieck zal met de OVB opnieuw bekijken welke info echt nuttig en nodig is, en
welke niet.

12.

Commissie Adviezen

Er werden reeds twee adviezen overgemaakt aan de Hoge Raad voor Justitie.
De commissie zal op 8 november 2018 samenkomen teneinde toekomstige adviezen te stroomlijnen.

VI.

VARIA

1.

Nieuwjaarsreceptie januari 2019

De raad bepaalt als definitieve datum 18 januari 2019, in het stadhuis te Leuven.

2.

Openingsconferentie

De feedback over de openingsconferentie was over het algemeen erg positief. De raad wenst de Jonge
Balie dan ook te feliciteren voor de geleverde inspanningen hun resultaat.

3.

Vraag van een confrater i.v.m. losbladige wetgeving

Een confrater werd met buitensporige kosten inzake de aanvullingen van losbladige naslagwerken
geconfronteerd en vraagt of de stafhouder deze praktijk niet kan aankaarten of remediëren, minstens
zijn bezorgdheid daarover kan uiten

Datum volgende raad: maandag 26 november 2018 om 17u.

Mr. Tim OP DE BEECK

Mr. Erwin GOFFIN

Secretaris

Stafhouder

