VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE
VAN DE BALIE TE LEUVEN
Raad van 25 februari 2019
(Gerechtelijk jaar 2018 – 2019)

Aanwezig:
Stafhouder Erwin GOFFIN, Prostafhouder Jan DE RIECK, Vicestafhouder Veerle VANDUFFEL
Mrs., Tina VAN AERSCHOT, Liesbet VERMASSEN, Hilde DERDE, Yoeri DECKERS, Elien VAN
KERCKHOVEN, Johan MOMMAERTS, Annelies VERVAECKE, Bénédicte JACOBS, en Tim OP
DE BEECK.

Verontschuldigd:
Mrs. Pascal NELISSEN GRADE, Febian APS, Gunter FRANSIS, Eva VANGOIDSENHOVEN en
Evelien VAN LAER

I.

TABLEAUAANGELEGENHEDEN

1.

Opnames op het tableau

•

Nils BROECKX, per 22 februari 2019

•

Mr. Olivier POPULAIRE
Kardinaal Mercierstraat 11
3200 Aarschot
Tel.: 0493 43 29 11
Fax: 016 48 24 41
E-mail: info@advocaten-populaire.be
Per 11 februari 2019, met behoud van anciënniteit sedert 05.10.2015

2.

Weglatingen van het tableau

•

Mr Dieter DEVRIENDT
Per 1 februari 2019

Op eigen eenvoudig verzoek
•

Mr Bart WINDEY
Per 1 februari 2019
Wegens zijn overstap naar de balie van Limburg

•

Mr Sofie GERKENS
Per 1 februari 2019
Wegens haar overstap naar de balie van Limburg

3.

Opnames op de lijst van stagiairs

•

Mr Eline ENGELBOS
Stagemeester: Mr S. Verbeke
O.L.V.-Broedersstraat 3
3300 Tienen
Tel.: 016 80 80 00
Fax: 016 80 80 08
Per 25 februari 2019

4.

Weglatingen van de lijst van stagiairs

•

Mr Azaria BORTOLAZZI
Per 31 december 2018
Op eigen eenvoudig verzoek

•

Mr Laura VANHOUDT
Per 25 februari 2019
Wegens het niet-hernemen van haar stage na onderbreking

II.

KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA

•

Mr. Jos MOMBAERS
Nieuw kantooradres:
Veldbornestraat 5
3300 Tienen
Tel.: 0477 47 11 25
Derdenrekening: BE70 7340 4583 4125

•

Mr. Bruno VAN HAESENDONCK
Nieuw kantooradres:
Mgr. Van Waeyenberglaan 44
3000 Leuven
E-mail: bruno.vanhaesendonck@proximus.be

•

Mr. Karolien LYSENS

Nieuw postbakje: 35
•

Mr. Luc JORDENS
Nieuw e-mailadres: info@jordensadvocaat.be

•

Mr. Tine DEHANTSETTERS
Nieuw e-mailadres: tine@dehantsetters.be

•

Mr. Hilal ERSAHIN
Nieuw kantooradres:
Burchtlaan 26
3210 Linden
GSM: 0485 89 72 60
E-mail: hilalmersahin@gmail.com

•

Mr. Sien BECKERS
Nieuw kantooradres:
Begijnenstraat 4
3290 Diest
GSM: 0485 89 72 60
Tel.: 016 43 32 07
Fax: 016 43 32 09
E-mail: sien@bvs-advocaten.eu

•

Mr. Lies DEWAEL
Nieuw kantooradres:
Zoutleeuwstraat 52
3400 Landen
Tel.: 011 19 33 30
Fax: 011 19 33 31
E-mail: lies.dewael@advocaatdewael.be

•

Mrs. Xanne HOLVOET en Coralie MATTELAER
Nieuw kantooradres:
MC Square Leuven
Philipssite 5B
3000 Leuven
Tel.: 016 79 61 61
Fax: 016 79 61 60
E-mail: xanne.holvoet@impactadvocaten.be en coralie.mattelaer@impactadvocaten.be

III.

ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN

1.

Schrapping bijkantoor

•

Mr Marijke GOEGEBUER, per 31 december 2018 op het adres Glabbeeksesteenweg 84 te 3390
St.-Joris-Winge.

2.

Erkenning als stagemeester

•

De raad beslist een verzoek tot erkenning van een confrater voorlopig in beraad te houden.
Betrokken confrater wordt bij toepassing van art.30 van de codex deontologie uitgenodigd om
gehoord te worden op de volgende raad

3.

Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst

Verzoeken vanwege:
•

Mr. Willem-Alexander DEVLIES, voor oprichting van de burgerlijke vennootschap o.v.v. een
gewone commanditaire vennootschap “WD LEGAL SERVICES”

•

Mr. Klara HELSEN, voor oprichting van de BVBA "Fides LAW"

IV.

O.V.B.

1.

Commissie Stafhouders

Op vraag van een bestuurder uit de commissie rechtshulp werd de vraag gericht aan de balies om
tussen te komen in de – kennelijk broodnodige - hervorming van de Thinsomodule. Dit gebeurt op
proportionele basis, en aan de Leuvense balie wordt 18.000,00 € gevraagd.
Wat het negatieve eigen vermogen van Diplad betreft – en de remediëring ervan – hebben de balies
van West-Vlaanderen en van Dendermonde een gelijkaardig standpunt als dat van Leuven geuit, m.n.
het vragen van bijkomende cijfers. Er wordt gedacht aan een nieuwe aandeelhoudersovereenkomst
inhoudende het creëren van een C-aandeel.
Over beide punten zal de raad verder reflecteren en in de nabije toekomst standpunt innemen.
Indien alle overige balies op één lijn zitten voor wat betreft de remediëring, zal ook balie Leuven zich
daar bij aansluiten.

V.

BALIE LEUVEN

1.

Taxaties

Er worden twee taxatieadviezen besproken waarvan één goedgekeurd ten behoeve van de rechtbank.

2.

Financiën

Mr. L. Vermassen geeft een stand van zaken met betrekking tot de financiën en meer bepaald de
verdere opvolging van de inning van de baliebijdragen. Pas volgende maand vallen daar de eerste
zinvolle conclusies uit te trekken.

3.

Commissie Permanente Vorming

De stafhouder heeft alle confraters die geen 20 uur hebben behaald aangeschreven. Velen van hen
hadden een passende uitleg (o.m. vergeten attesten te uploaden), anderen veel minder. De situatie
wordt nauwgezet opgevolgd.

4.

Commissie Controle derdengelden / witwascel

Mr. H. Derde becommentarieert de lijst van confraters die geen aangifte deden van de stand van hun
derdenrekening per 31 december 2018 en zal hen interpelleren.

5.

Commissie balie - magistratuur

Wat betreft het nemen van kopies op de griffie van de correctionele rechtbank werd ons gemeld dat het
een beslissing is van het ministerie van justitie dat sommige dossiers enkel via justscan (als er ooit
aangehoudenen in waren) kunnen geraadpleegd worden. Bedoeling op termijn is toegang van thuis uit
te krijgen, en daar wordt aan gewerkt. Blijft de vraag waarom het raadplegen van de papieren versie
van een strafdossier uit den boze is en blijft, indien het dossier gescand is geweest, en waarom
eenieder dan niet de keuze heeft hoe hij of zij inzage wil verrichten.
Aangaande de familierechtbank, en dan in het bijzonder het feit dat de zittingen soms erg achter lopen
op de timing, blijkt de magistratuur om diverse redenen naar de advocaten te kijken. De balie zal de
dialoog met de nieuwe voorzitter hierover gaande houden.

6.

Commissie Verzekeringen en Sociale Voorzieningen

De stafhouder oppert het idee om de polissen van Precura en de cyberverzekering op onze website te
publiceren, of daar minstens een link voor te voorzien met de OVB-website. De raad is het daar
principieel mee eens. Er was de uiteenzetting over de cyberverzekering, waarover Mr. Deckers verder
bericht.

7.

Commissie Stage en Beroepsopleiding

De hervorming van de nieuwe beroepsopleiding zou er nu toch komen. Er wordt voorzien in een veel
intensiever lessenpakket voor het eerste jaar (133 uur) en nadien bijzondere vraagstukken in het
tweede jaar (20 uur). Men wil onder meer werken met webinars enerzijds en via werkcolleges
anderzijds. Er blijkt wel nogal makkelijk beslist te zijn dat er daarrond globaal akkoord bestond, daar
waar onder meer balie Leuven toch wel bepaalde opmerkingen had gegeven.

8.

Commissie Communicatie

Mr. E. Van Kerckhoven deelt mee dat de OVB erop de nieuwe promo-campagne in september zal
komen in plaats van in mei, dit wegens onder meer de verkiezingsdrukte.

9.

BJB en CJB

Binnen het BJB werd nagedacht over een eventuele koerswijziging wat de verplichte toebedeling van
pro-Deodossiers aan de stagiairs betreft. Het behartigen van minstens 35 dossiers is momenteel een
vaste stageverplichting, maar deze regel bleek enigszins onder druk komen te staan. Vanuit de groep
van de stagiairs zelf gingen steeds meer stemmen op om dit verplichte quotum omlaag te halen. Indien
de balie daarop in mocht gaan, dan moet tegelijkertijd ook wel nagedacht worden over de alternatieven
die voorhanden zijn om het susplus aan dossiers op te vangen.
Enerzijds werden een heel aantal tableau-advocaten bevraagd: willen zij meer zaken? Overwegend
bleek van wel. Ook de stagiairs werden bevraagd, en de opgevangen tendens werd bevestigd: 95 %
van de bevraagden vindt 35 verplichte dossiers te veel. Feit is wel dat ze er meer zouden willen indien
ze meer hun eigen materies zouden kunnen kiezen. 81% vindt de permanentiezittingen een
meerwaarde met het oog op een goede aanpak van hun pro-Deo-zaken. Tot slot vinden ze ook dat het
zwaartepunt best in het tweede jaar zou komen te liggen (eerstejaars zijn vaak te onwennig, derdejaars
hebben vaak al teveel werk binnen hun kantoor).
In functie van deze bevindingen werden enkele voorstellen geformuleerd, die Mr. T. Van Aerschot
verder toelicht. Vooreerst wordt het maximale aantal verplicht te behartigen dossiers verminderd naar
25. Aanstellingen worden dan gegeven vanaf het slagen in de BUBA-examens. Ook de
Salduzpermanentie is niet meer verplicht is voor stagiairs. Tucht in de gevangenis blijft daarentegen
wel een verplichting.
De raad kan zich vinden in deze voorstellen en keurt ze goed. De nieuwe regels zullen ingaan per 1
oktober 2019, met dien verstande dat eenieder die zijn stage daarna beëindigt van de meer gunstige
regeling (25 te behandelen dossiers) kan genieten.
Een en ander impliceert dus wel dat er meer dossiers beschikbaar zullen worden voor onze tableauadvocaten. De raad doet dan ook een oproep aan al onze confraters die interesse hebben in proDeodossiers om zich hiervoor beschikbaar te stellen.
Aangaande pro-Deovergoedingen valt te melden dat de waarde van het punt exact 75,00 € zal
bedragen, te verhogen met 20% voor de kosten. Verplaatsingen worden gerekend aan 50,00 € per punt.
wat gemiddeld toch neerkomt op een uurtarief van € 90,00 exc.BTW. De OVB is vragende partij voor
indexering van deze bedragen, maar daarover werd door het kabinet nog geen toezegging gedaan.

12.

Commissie deontologie

De stafhouder legt een voorstel voor tot afschaffing van lid zes en lid 7 van art. 9 van ons
baliereglement, zijnde de regel waarbij de twee langst zetelende leden van de raad dienen uit te treden
voor zover zij zes jaar of meer hebben gezeteld. De raad wisselt hierover van gedachten en zal op een
volgende raad een beslissing in nemen.

VII. VARIA

1.

Lot van de koffiekamer tijdens de werken

De balie nam recent een koffiedame in dienst met vast contract tot 29 maart 2019, dag waarop de
evacuatie van de gang en de balielokalen begint. Vanaf 2 april 2019 huist onze balie niet langer in haar
vertrouwde gang en dit nog minstens tot 17 mei 2019. Eventueel kan de koffiedame nadien terugkeren
om het gerechtelijk jaar uit te doen, in de hoop dat zij ook zal willen hervatten in september.

2.

Jonge Balie en slotactiviteit juni

De Algemene Vergadering vindt plaats op 21 juni 2019. De Jonge Balie verzorgt dan de receptie en
slotactiviteit. Op 17, 18 en 19 juni 2019 zullen de verkiezingen worden gehouden, de stemopneming
gebeurt dan op 20 juni 2019.
Aan de Jonge Balie wordt een verdere toelage van 5.000,00 € toegekend.

Datum volgende raad: maandag 25 maart 2018 om 17u.

Mr. Tim OP DE BEECK

Mr. Erwin GOFFIN

Secretaris

Stafhouder

