VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE
VAN DE BALIE TE LEUVEN
Raad van 29 april 2019
(Gerechtelijk jaar 2018 – 2019)

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

Verontschuldigd:
Mrs. Elien VAN KERCKHOVEN, Febian APS, Gunter FRANSIS en Evelien VAN LAER

I.

TABLEAUAANGELEGENHEDEN

1.

Opnames op het tableau

•

Mr. Jochen SCHRAEYEN
Varentstraat 41
3118 Werchter
GSM: 0478 28 41 39
Per 22 april 2019, met behoud van anciënniteit sedert 21.11.2005

•

Mr. Eveline CLAES
Ambachtenlaan 6
3001 Heverlee
Tel.: 016 40 07 17
Fax: 016 40 08 17
E-mail: eveline.claes@maxius.be
Per 1 april 2019, met behoud van anciënniteit sedert 25.03.2019

•

Mr. Christoph MARICAU
Steijenhoflaan 22
3130 Betekom
GSM: 0476 39 07 60

E-mail: christoph_maricau@hotmail.com
Per 24 april 2019, met behoud van anciënniteit sedert 05.02.2018

2.

Opnames op de lijst van stagiairs

•

Mr Ruben EYKENS
Stagemeester: Mr J. Stijns
Philipssite 5
3001 Leuven
Tel.: 016 22 24 73
Fax: 016 22 24 82
Per 29 april 2019

3.

Wijziging stagemeester

•

Mr. Stijn CLERX, per 23 april 2019
Nieuwe stagemeester : Mr. J. Bergé
Diestsevest 47 / 001
3000 Leuven
Tel. 016 88 66 10
Fax: 016 88 44 61
E-mail: sc@dikaios.be
Postbakje 176

II.

KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA

•

Mrs. Sofie CLEEREN, Veronique FALCONE, Peter ROOSENS, Stéphanie RONDELEZ, Guido LAMAL,
Els LEENAERTS, Jurgen GOYVAERTS, Evelyne MAES, Sarah VERSCHAEVE, Eline VERBINNEN,
Katleen TOBBACK en Kim GOETHUYS
Wijziging huisnummer kantoor: 40
Overige gegevens blijven ongewijzigd

•

Mr. Dimitri DE MEYER
Nieuw kantooradres:
Bovenstraat 4
3210 Linden
Tel. en fax: 016 81 77 06
E-mail: de_meyerdimitri@hotmail.com

•

Mr. Tessa VAN HERCK
Nieuw e-mailadres: tessa.vanherck@goris-vanherck.be

III.

ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN

1.

Onderbreking van de stage

•

Mr. Sydney CAENEN
Per 1 april 2019, voor de duur van 1 jaar

2.

Erkenning als stagemeester

De raad erkent als stagemeester:
•

Mr Leila DRAKE

IV.

OVB

1.

Algemene Vergadering

In een buitengewone Algemene Vergadering van de OVB werd een nieuw reglement omtrent de
samenwerkingsverbanden en multidisciplinaire samenwerking zonder enige onthouding goedgekeurd.
Dit reglement kan grote veranderingen teweeg brengen. Full-associaties zullen nog steeds niet
mogelijk zijn, maar middelenvennootschappen wel (inbrengen van hardware, secretariaten, …). Men
kan lid zijn van meer dan één associatie.
Een tweede punt betrof de hervorming van de OVB: er werd een professor van de Vlerickschool
aangesteld om de werking van de AV en van de raad van bestuur van de OVB en in het bijzonder de
besluitvorming van deze organen te onderzoeken ten te verbeteren. Er wordt aan gedacht om ook de
werking van de balies daarin te betrekken, hoewel dit aanvankelijk niet de bedoeling was.

V.

BALIE LEUVEN

1.

Taxaties

De raad behandelt één taxatieadvies en verdaagt een tweede naar de volgende raad.

2.

Financiën

Mr. L. Vermassen deelt mee dat er 81.000,00 € batig saldo te noteren valt voor vorig boekjaar. Dit is
voornamelijk te wijten aan enkele occasionele extra opbrengsten (nl. sponsorgelden 2017 + 2018
samen, en zullen in de toekomst wellicht wegvallen). Ook de toelage BJB is uitzonderlijk hoog
geweest. Deze cijfers zullen voorgesteld worden op de algemene vergadering van juni.

Wat de verdere opvolging van de inning van de baliebijdragen betreft, valt het heuglijke nieuws te
melden dat inmiddels alle confraters betaald hebben of minstens een afbetalingsplan lopende hebben.

3.

Commissie Permanente Vorming

De permanente vorming loopt goed. De Jonge Balie kondigt regelmatig nieuwe vormingen aan.

4.

Commissie Controle derdengelden / witwascel

Mr. H. Derde geeft een stand van zaken rond de rapportering van de derdengelden. Er werden
uiteindelijk twee verkeerde rapporteringen genoteerd, en er waren vijf confraters die niet
rapporteerden. Geval per geval worden de nodige stappen voorzien.

5.

Commissie Verzekeringen en Sociale Voorzieningen

Mr. Y. Deckers heeft op 26 april 2019, samen met de stafhouder en de vicestafhouder, een vergadering
met Precura bijgewoond.
Precura wees op de volgende aandachtspunten:
- Dienst Rehalto: deze preventiedienst is gratis toegankelijk voor advocaten in geval van psychische
klachten van allerlei aard
- De facultatieve uitbreiding van de waarborg tegen inkomensverlies kent een relatief groot succes
aan onze balie – let wel dat u maximaal 80% van uw normaal beroepsinkomen kan verzekeren
- Er bestaat bij Precura ook een facultatieve omzetverzekering die interessant kan zijn voor
advocaten die via een vennootschap werken, gelet op de 80%-regel
Meer info is te vinden op www.precura.be. Precura plant ook een roadshow bij de Vlaamse balies,
wellicht in het najaar.
In een individueel dossier werd een oplossing bereikt.
Er zullen allicht geen sponsorgelden uitgekeerd worden voor 2019.
De link naar de nuttige verzekeringsdocumenten op de site van de Leuvense balie is intussen actief.

6.

Commissie Stage en Beroepsopleiding

Inzake twee klachten van stagiairs die vroegtijdig hun stageplaats hebben verlaten zal de commissie
samen met de stafhouder bemiddelen hierin.
Op de Algemene Vergadering van de OVB werd de stemming over het ontwerpreglement inzake de
hervorming van de beroepsopleiding sine die uitgesteld. Het is niet helemaal duidelijk in welke mate
deze tekst zal aangepast worden en wanneer hij opnieuw zal voorgelegd worden. De signalen
daaromtrent zijn bepaald onduidelijk. De stafhouder wenst een vergadering met de Leuvense docenten
in te plannen om onze eigen visie wat duidelijker te kunnen uitwerken.

7.

Commissie Tucht

De stafhouder meldt dat tegen twee confraters een tuchtdossier werd geopend, een wegens inbreuken
op de regels inzake permanente vorming, een ander wegens het betekenen van een vonnis zonder
voorafgaande verwittiging.

8.

BJB en CJB

Mr. T. Van Aerschot meldt dat er een nieuwe beroepsprocedure aanhangig werd gemaakt bij de
arbeidsrechtbank tegen een beslissing van ons BJB. Dit blijkt enigszins een stijgende trend te zijn.
De pro-Deodossiers zullen net als vorig jaar tegen 30 juni 2019 afgesloten dienen te worden. Hierover
zal in de nabije toekomst nog verder worden gecommuniceerd.
De raad wisselt verder van gedachten over het chatbotsysteem – een module waardoor het publiek
online info kan inwinnen over de tweedelijnsbijstand -, dat door balie West-Vlaanderen werd
ontwikkeld en door de OVB in de armen werd gesloten. De vooropgestelde voordelen (o.m. het
beperken van secretariaatswerk) lijken evenwel niet evident. Mrs. A. Vervaeke en E.
Vangoidsenhoven zullen tegen de volgende raad een en ander verder bestuderen en de raad daarover
informeren. Daarna zal beslist worden of onze balie erin meestapt.
Inzake CJB meldt Mr. E. Vangoidsenhoven dat op 3 april 2019 het decreet houdende de justitiehuizen
en de juridische eerstelijnsbijstand werd aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaamse
Parlement. Het decreet werd tot nader order nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het

uitvoeringsbesluit is nog niet gestemd.
9.

Commissie adviezen

Er werden zeven adviezen verleend voor kandiderende magistraten of advocaten.

VII. VARIA

1.

Lot van de koffiekamer / koffiedame tijdens de werken

De stafhouder deelt mee dat tussen 17 juni 2019 (einde van de werken) en de start van het gerechtelijk
verlof de koffiedame niet meer voor die korte periode zal terugkeren. Er zal in die periode dan ook
geen eigenlijke koffiekamer zijn.

2.

Publiciteitsevent balie Leuven najaar 2019

Mr. J. Mommaerts deelt mee dat er op maandag 6 mei 2019 opnieuw vergaderd wordt over de plannen
om een event te organiseren dat de Leuvense advocatuur in de picture zet (cfr. verslag van de raad van
25 maart 2019). De Jonge Balie werkt mee, alsook mr. S. BRYS, die thuis is in marketing.

Datum volgende raad: maandag 27 mei 2019 om 17u.
Mr. Tim OP DE BEECK

Mr. Erwin GOFFIN

Secretaris

Stafhouder

