VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE
VAN DE BALIE TE LEUVEN
Raad van 26 november 2018
(Gerechtelijk jaar 2018 – 2019)

Aanwezig:
Stafhouder Erwin GOFFIN, Prostafhouder Jan DE RIECK, Mrs. Pascal NELISSEN GRADE, Tina
VAN AERSCHOT, Febian APS, Liesbet VERMASSEN, Gunter FRANSIS, Evelien VAN LAER,
Hilde DERDE, Yoeri DECKERS, Elien VAN KERCKHOVEN, Johan MOMMAERTS, Annelies
VERVAECKE en Bénédicte JACOBS.

Verontschuldigd:
Vicestafhouder Veerle VANDUFFEL, Eva VANGOIDSENHOVEN en Tim OP DE BEECK

I.

TABLEAUAANGELEGENHEDEN

1.

Opnames op het tableau

•
•
•

Mr Jeff GILLIS, per 28 september 2018
Mr Karlien CHRISTIAENS, per 20 oktober 2018
Mr Daan BORN, per 26 oktober 2018

•

Mr Ignace PELGRIMS, per 15 november 2018, met behoud van anciënniteit per 20
oktober 2014
Bondgenotenlaan 132
3000 Leuven
Tel.: 016 23 74 11

•

Mr Marie SMEETS
Ridderstraat 35
3440 Zoutleeuw
Tel.: 011 68 33 93
Per 26 oktober 2018

Er zijn dit jaar 17 nieuwe stagiairs, wat iets minder is dan vorig jaar.

2.

Weglatingen van het tableau

•

Mr Kwinten BINNARD
Per 25 oktober 2018
Wegens het aanvaarden van een betrekking onverenigbaar met het beroep van advocaat

•

Mr Brahim BENICHOU
Per 15 oktober 2018
Wegens zijn overstap naar de Balie van Brussel-NL

•

Mr Dorien HUYBRECHTS
Per 26 november 2018
Op haar eenvoudig verzoek

•

Mr Lukas DE SMET
Per 1 oktober 2018
Wegens zijn overstap naar de Balie van Antwerpen

•

Mr Muriel WOUTERS
Per 29 oktober 2018
Wegens het aanvaarden van een betrekking onverenigbaar met het beroep van advocaat

II.

KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA

1.

Wijziging kantoorgegevens

•

Mr. Tess DEZWARTE
Nieuw kantooradres:
O.L.V Broederstraat 3
3300 Tienen
Tel.: 016 80 80 80
Fax: 016 80 80 08
Postbakje 27
E-mail: td@vllaw.be

•

Mr. Karlien TOSSYN
Nieuw kantooradres:
Bondgenotenlaan 100
3000 Leuven
Tel.: 016 22 06 77
Fax: 016 22 17 72
Postbakje 133

•

Mr. Bruno VAN LINDT
Nieuw kantooradres:
Peperstraat 15
3300 Tienen
Overige gegevens blijven ongewijzigd

III.

ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN

1.

Schrapping bijkantoor

•

Mr Edwin BELLIS, per 26 november 2018 op het adres K. Albertlaan 9 te 3000 Leuven.

2.

Omzetting hoofdkantoor in bijkantoor

•

Mr Lukas DE SMET, per 1 oktober 2018 op het adres Statiestraat 49 te 3200 Aarschot.

3.

Omzetting bijkantoor in hoofdkantoor

•

Mr Liesbeth MEIRENS, per 1 september 2018 op het adres Onze-Lieve-Vrouwstraat 12 te 3130
Betekom.

4.

Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst

Verzoeken vanwege:
•

Mr Koen VLEUGELS, voor oprichting van de BVBA “ADVOCATENKANTOOR KOEN
VLEUGELS”

•

Mr Christophe BAEKELAND, voor oprichting van de BVBA “TECOLA”

IV.

O.V.B.

1.

Algemene Vergadering OVB

Op de algemene vergadering werd de samenstelling van de commissies besproken, zowel
institutionele commissies als niet-institutionele commissies. Momenteel werden de commissies nog
niet samengesteld omdat er binnen de algemene vergadering nog onenigheid was over de interpretatie
van het besluit.

V.

BALIE LEUVEN

1.

Taxaties

Er worden een 7-tal taxatieverslagen besproken en goedgekeurd. Een aantal confraters verlaten de
vergadering telkens er een belangenconflict is.
De voorzitter van de commissie, Mr. P. Nelissen Grade, heeft een ontwerp taxatieadvies opgesteld. Dit
zal worden nagekeken door de stafhouder en nadien besproken binnen de raad.
Er wordt vastgesteld dat opmerkingen over de relevantie van prestaties in het kader van een taxatie
alleen kunnen gemaakt worden als het “flagrant”, i.e. kennelijk overdreven of nutteloze prestaties zijn.

2.

Financiën

Mr. L. Vermassen geeft een overzicht van de begroting die is vooropgesteld voor 2019. Daarin vallen
volgende wijzigingen op:
De OVB voerde een verhoogde bijdrage door van 550,00 € per advocaat in plaats van 430,00 € vorig
jaar. Dit bedrag zal verrekend worden in de individuele baliebijdrages. Deze verhoogde bijdrage moet
ervoor zorgen enerzijds dat de OVB extra personeel kan aanwerven voor een betere dienstverlening en
anderzijds dat de modernisering en verbetering van het privaat luik gefinancierd kan worden.
De begroting van de vergoeding aan de conferentie van de jonge balie zal dalen van 20.000,00 € en
10.000,00 €. Deze daling is het gevolg van de overdracht van de overdracht van de organisatie én de
inkomsten van de permanente vormingen aan de Conferentie, waardoor zij financiële
onafhankelijkheid zal verwerven. 2019 is een overgangsjaar waarin zij nog op een verlaagde bijdrage
van de balie kan rekenen.”
De begroting is overigens in evenwicht (met een licht overschot zelfs) en wordt door de raad
goedgekeurd.
Zoals verder uit het verslag blijkt, heeft de raad beslist om vanuit de balie voor alle advocaten een
cyberverzekering af te sluiten via Van Breda. De jaarlijkse premie van 75,00 € per advocaat zal
worden doorgerekend in de baliebijdrage.
Op de volgende raad zal de baliebijdrage worden bepaald en gestemd.

3.

Commissie Permanente Vorming

De behaalde punten permanente vorming van het voorbije jaar dienden uiterlijk 15.11.2018 te worden
ingediend. De punten zullen tegen de volgende raad nagekeken worden.
Mr. F. Aps deelt mee dat het zoeken van sprekers voor de permanente vormingen moeizaam verloopt.
Er werden reeds verschillende potentiële sprekers aangeschreven, maar er komt weinig reactie.

4.

Commissie Controle derdengelden / witwascel

Er wordt een vergadering gepland op 7 december 2018. Daarna zal van start gegaan worden met de
controles voor het komende jaar. Een bepaald percentage moet gecontroleerd worden, wat
steekproefgewijs gebeurt.

Met betrekking tot de witwas werden de grotere kantoren (deze met meer dan 10 advocaten)
aangeschreven om bepaalde gegevens te bezorgen. Daarnaast werden ook steekproefgewijs een aantal
andere kantoren aangeschreven.

5.

Commissie balie - magistratuur

De magistratuur kijkt uit naar de voorstellen over het plaatsen van kleine tafels in de hal. Eventueel zal
ook de Regie der Gebouwen hierbij betrokken moeten worden.
De werkgroep zal in december een eerste vergadering inplannen.

6.

Commissie Verzekeringen en Sociale Voorzieningen

Mr. Deckers deelt mee dat uit een bespreking met Precura gebleken is dat een aantal voorwaarden
binnen de polis aan herziening toe zijn.
Momenteel is balie Leuven nog niet ingestapt in de collectieve polis die Precura heeft afgesloten met
de meeste andere balies. Balie Leuven heeft momenteel wel dezelfde, gunstige voorwaarden kunnen
onderhandelen. Er wordt van gedachten gewisseld over het nut voor onze balie om eventueel toch in
de collectieve polis in te stappen.
Mr. Deckers heeft samen met Mr. Zonderman vorige week vergaderd bij ADD. ADD heeft ook een
voorstel gedaan voor een cyberverzekering. Wat de dekking betreft, is dat een goed voorstel, maar de
voorgestelde premie ligt veel hoger dan de premie bij Van Breda.
De polis van Van Breda werd op de vorige raad al ruimschoots beproken. Er wordt gestemd over de
polis cyberverzekering van Van Breda. De meerderheid van de raad stemt voor de afsluiting van een
cyberverzekering via Van Breda met doorrekening van de premie van 75,00 € aan de advocaten via de
baliebijdrage.

7.

Commissie Stage en Beroepsopleiding

Binnen de commissie beroepsopleiding bij de OVB wordt voorgesteld om de beroepsopleiding
voorafgaand aan de stage in te voeren. De beroepsopleiding zou 240 lesuren bevatten. Volgend jaar
zou de opleiding bij wijze van overgangsregeling wel nog tijdens het eerste stagejaar gegeven worden.
De raad is erg verrast over deze berichtgeving vanwege de commissie beroepsopleiding. Hierover zal
op de volgende raad nog verder gediscussieerd worden.

8.

Commissie Communicatie

Mr. J. De Rieck brengt verslag uit van de IT-vergadering op de OVB over de vernieuwingen van het
privaat luik. Ook Axi Case Management en Axi Finance zullen vernieuwd worden. Men wil de
communicatie tussen OVB en de balies, alsook tussen de balies onderling vergemakkelijken door de
communicatie mogelijk te maken via één platform. Er wordt tevens een mailingsysteem uitgewerkt dat
de balies zelf kunnen gebruiken om groepsmails te versturen naar hun eigen advocaten. Bij de
vernieuwingen die momenteel worden uitgewerkt, werd echter nog niet gedacht aan de noden van de
baliesecretariaten.

Een eerste vernieuwde versie zou begin volgend jaar online komen.

9.

Commissie protocol en PR

De voorbereidingen voor de nieuwjaarsreceptie zijn opgestart en de catering werd intussen vastgelegd.
De voorstelling van de stagiairs aan de magistratuur was geen onverdeeld succes. De opkomst vanuit
de raad was mager. Er wordt geopperd om volgend jaar eventueel het concept te wijzigen. De
voorstelling van de stagiairs aan de magistratuur en het etentje dat de jonge balie organiseert voor de
nieuwe stagiairs met de magistratuur zou samen in een nieuw concept verwerkt kunnen worden.

10.

Jonge Balie

De jonge balie vraagt extra budget om de rekeningen van de openingsconferentie te financieren. Begin
dit jaar ontving de jonge balie 5.000,00 €. Er wordt nu een bijkomende dotatie van 10.000,00 €
gegeven.

VII. VARIA

1.

Aanbod Jura

Jura doet een voorstel om aan iedere Leuvense advocaat een basispakket van Jura aan te bieden voor
298,00 € per advocaat per jaar. Dit voorstel kadert in een collectieve aansluiting van de hele balie bij
Jura. Volledige documenten kunnen dan bekomen worden via credits. Kantoren die al een abonnement
hebben, zullen de verplichte bijdrage in mindering krijgen op hun factuur. Er is momenteel geen
meerderheid binnen de raad om in te gaan op dit voorstel tot collectieve aansluiting.

2.

Organiseren van infosessies voor de burgers

Meester J. Mommaerts stelt voor dat de balie gratis infosessies zou organiseren of individuele
adviezen zou formuleren voor specifieke doelgroepen, naar analogie met de notarissen. De infosessies
zouden dan telkens over specifieke topics gaan.
Er wordt een werkgroep opgericht met Mr. Derde, Mr. De Rieck en Mr. Mommaerts om dit verder uit
te werken.

3.

Bijdrage aan advocaten zonder grenzen (AZG)

De raad beslist om 1.000 € te doneren aan AZG in de kerstperiode, in het kader van de warmste week.

Datum volgende raad: maandag 17 december 2018 om 17u.

Mr. Elien VAN KERCKHOVEN

Mr. Erwin GOFFIN

Waarnemend secretaris

Stafhouder

