VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE
VAN DE BALIE TE LEUVEN
Raad van 17 december 2018
(Gerechtelijk jaar 2018 – 2019)

Aanwezig:
Stafhouder Erwin GOFFIN, Prostafhouder Jan DE RIECK, Vicestafhouder Veerle VANDUFFEL
Mrs. Pascal NELISSEN GRADE, Johan MOMMAERTS, Tina VAN AERSCHOT, Febian APS,
Liesbet VERMASSEN, Gunter FRANSIS, Hilde DERDE, Yoeri DECKERS, Elien VAN
KERCKHOVEN, Annelies VERVAEKE, Bénédicte JACOBS, Eva VANGOIDSENHOVEN en Tim
OP DE BEECK

Verontschuldigd:
Mr. Evelien VAN LAER

I.

TABLEAUAANGELEGENHEDEN

1.

Opnames op het tableau

•

Willem-Alexander DEVLIES, per 14 december 2018

2.

Weglatingen van het tableau

•

Mr Eline POPULAIRE
Per 13 december 2018
Wegens het aanvaarden van een betrekking onverenigbaar met het beroep van advocaat

•

Mr Peter LUYPAERS
Per 1 december 2018
Wegens zijn pensionering

•

Mr Elisabeth JORIS
Per 30 november 2018

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

3.

Wijziging stagemeester

•

Mr. Anneleen WILLOCX, per 10 december 2018
Nieuwe stagemeester : Mr. L. Collin
Gijmelsesteenweg 81
3200 Aarschot
Tel. 016 56 88 54
Fax: 016 56 95 84

II.

KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA

•

Mr. J. en T. DE KETELAERE, C. JACOBS en CLERCX
Schrapping faxnummer 016 22 54 21:
Overige gegevens blijven ongewijzigd

III.

ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN

1.

Toelating tot het voeren van een activiteit buiten de stage

Aan een toekomstig stagiair wordt toelating verleend om met ingang van februari 2019 (start van de
stage) deze stage voor 40% te volvoeren, in combinatie met een functie als onderzoeker in een
onderzoeksgroep aan de KU Leuven (60%), om per oktober 2019 voltijds stage te lopen.

IV.

O.V.B.

1.

Algemene Vergadering OVB

De kwestie aangaande de samenstelling van de diverse OVB-commissies wordt opnieuw besproken.
Momenteel werden de commissies nog niet samengesteld omdat er binnen de algemene vergadering
nog onenigheid was over de interpretatie van het besluit. In se zetelen alleen leden van de algemene
vergadering, maar daarnaast worden ook door hen voorgedragen advocaten als leden gecoöpteerd door
de AV. Een voorzitter van een commissie moet alleszins bestuurder in de OVB zijn.

V.

BALIE LEUVEN

1.

Taxaties

Er worden geen taxatieverslagen besproken.
Mr P. Nelissen Grade, voorzitter van de commissie, ontwierp inmiddels een sjabloon van advies. Dit
zal voortaan standaard worden gebruikt, zodat er uniformiteit komt in de wijze van redactie van de
adviezen.

2.

Financiën

Mr. L. Vermassen verwijst naar haar verslag van de begroting 2019, die vorige raad werd voorgesteld
en goedgekeurd.
Blijft nog de kwestie van de bepaling baliebijdrage voor 2019. Er werd reeds uitgelegd dat een stijging
onvermijdelijk is, gelet op het feit dat de OVB een verhoging doorvoerde alsook het feit dat de raad
heeft geopteerd voor de invoering van een verplichte cyberverzekering. Daarnaast rijst - zoals steeds de vraag of er geïndexeerd zal worden. Na overleg beslist de raad te indexeren voor wat betreft de
werkingskosten (bv; de stijging van de lonen van onze aangestelden e.d.), en dat er dus geen globale
indexering doorgevoerd wordt.
Dit geeft de volgende bedragen:
- Stagiairs: 1.530,00 €
- Advocaten tot 3 jaar tableau: 1.830,00 €
- Advocaten vanaf 3 jaar tableau: 2.110,00 €
Het facturatieverzoek vertrekt in januari, en zal de nodige toelichting bij een en ander bevatten. Met
name wat betreft de verplichte cyberverzekering wordt er opnieuw duiding gegeven.
Diplad richtte een vraag aan de balies omtrent de volgende kwestie. Er werden door de Leuvense balie
als aandeelhouder reeds voor +/- 130.000,00 € aan achtergestelde leningen aan Diplad, net zoals de
andere balies dit deden in verhouding tot hun ledenaantal. Diplad heeft tot op heden een negatief eigen
vermogen (het eigen kapitaal is wegens geleden verliezen gedaald onder nul (momenteel -400.000,00
€, wat in se geen probleem hoeft te zijn voor een bedrijf in volle opbouw). De raad van bestuur van
Diplad vreest voor een - theoretisch mogelijke - vordering in ontbinding door een belanghebbende
derde, iets wat vanzelfsprekend tot iedere prijs moet vermeden worden. Daartoe bestaan er twee
mogelijkheden: de achtergestelde lening desgevallend kwijtschelden "tot terugkeer in beter fortuin",
of een omzetting in kapitaal. Aan de balies wordt thans standpunt hierover gevraagd. Beide
oplossingen raken niet aan de cashpositie van de balies noch aan deze van Diplad. De raad beslist na
intens overleg om de beslissing over deze kwestie voorlopig nog even uit te stellen, deels ook om af te
wachten hoe andere balies zullen reageren, maar beslist eveneens dat er principieel alvast geopteerd
wordt voor een kapitaalomzetting.

3.

Commissie Permanente Vorming

Deze week staat er een vorming over vennootschappen gepland. Er wordt een voorstel geopperd om
begin volgend jaar door Van Breda een infosessie te voorzien over het hoe en waarom van de recent
ingevoerde cyberverzekering.

4.

Commissie Controle derdengelden / witwascel

Mr. H. Derde geeft een overzicht van de stand van zaken, meerbepaald over hoe de controles zullen
aangepakt worden. De volgende meeting vindt plaats in januari 2019 om een en ander concreet te
bepalen.

5.

Commissie balie - magistratuur

De stafhouder doet een oproep naar al onze confraters om eventuele klachten omtrent de werking van
de vredegerechten te melden, zodat dit meegenomen kan worden in het overleg met de magistratuur.
Wat Leuven betreft zijn de drie stadskantons reeds gefusioneerd op griffieniveau, en dat levert volgens
sommigen moeilijkheden op qua vlotheid en efficiëntie van de dienstverlening. Eventuele feedback
daarover is welkom.

6.

Commissie Verzekeringen en Sociale Voorzieningen

De stafhouder meldt dat de cijfers van balie Leuven bij Precura niet bijzonder goed zijn. Er weze aan
herinnerd dat Leuven een aparte polis heeft ten opzichte van de andere balies, die een collectieve polis
bedongen. De vraag rijst dan ook of we niet beter zouden toetreden tot die collectieve Precura-polis.
De raad wisselt hierover van gedachten en beslist om te opteren tot een toetreding. Daarvoor zal op
korte termijn het nodige gedaan worden.

VII. VARIA

1.

Pensioen van Ann Desimpel

Ann Desimpel gaat eind augustus met pensioen. De raad is zich ervan bewust dat dit het einde van een
tijdperk inhoudt, en zal het afscheid van Ann niet onopgemerkt laten voorbijgaan.

2.

Nieuwjaarsreceptie 2019

Er wordt aan herinnerd dat de nieuwjaarsreceptie 2019 plaatsvindt in het stadhuis van Leuven op
vrijdag 18 januari. Vanzelfsprekend zijn al onze confraters hierop van harte uitgenodigd.

Datum volgende raad: maandag 28 januari 2019 om 17u.

Mr. Tim OP DE BEECK

Mr. Erwin GOFFIN

Secretaris

Stafhouder

