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VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE 

VAN DE BALIE TE LEUVEN  

 

Raad van 16 december 2019 

(Gerechtelijk jaar 2019 – 2020) 

 

 

 
Aanwezig: 

 

Stafhouder Erwin GOFFIN, Prostafhouder Jan DE RIECK, Vicestafhouder Veerle 

VANDUFFEL, Hilde DERDE, Febian APS, Tina VAN AERSCHOT, Liesbet VERMASSEN, 

Yoeri DECKERS, Patrick ZONDERMAN, Gunter FRANSIS, Carolien VANACKER, Annelies 

VERVAEKE, Eva VANGOIDSENHOVEN en Tim OP DE BEECK. 

 

 

Verontschuldigd: 

 

Mrs. Pascal NELISSEN GRADE, Veerle BORREMANS en Elien VAN KERCKHOVEN. 

 

 

 

*** 

 

 

I. WIJZIGING VAN DE SAMENSTELLING VAN DE RAAD 

 

 

Ingevolge zijn benoeming in het College van Toezicht, dat op onafhankelijke wijze toeziet op 

de tuchtuitoefening door stafhouders en voorzitters van de tuchtraden, kan oud-stafhouder J. 

Mommaerts niet langer zetelen in de raad van de Orde, nu beide functies niet verenigbaar zijn. 

De raad wenst Mr. Mommaerts uitdrukkelijk te bedanken voor bewezen diensten en wenst hem 

veel succes in zijn nieuwe functie. 

 

Tegelijk verwelkomt de raad Mr. H. Derde, eerste opvolgster op de lijst van niet-verkozen 

kandidaten bij de verkiezingen van juni jl. 

 

 

 

II. TABLEAUAANGELEGENHEDEN 

 

 

 

1. Weglatingen van het tableau 

 

 

• Mr K. BROOKS 
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 Per 1 december 2019 

 Wegens zijn pensionering 

 

• Mr Evy COREMANS 

 Per 1 december 2019 

 Wegens haar overstap naar de balie van Limburg 

 

 

 

III. KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA 

 

  

Nihil 

 

 

 

IV. ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN 

 

 

 

1. Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst 

 

 

Verzoeken vanwege: 

 

• Mrs. DEMIN, EVERTS en BINON, voor oprichting van de  groepering “DBE-

advocaten” 

 

• Mr. Nils BROECKX, voor oprichting van de BV “Nils BROECKX” 

 

 

 

V. OVB 

 

 

1. Commissie Penningmeesters van de OVB 

 

Mr. L. Vermassen merkt op dat de begrotingscijfers van de OVB voor volgend jaar erg ruim 

geschat blijken. Men heeft weliswaar de bijdrage per capita niet verhoogd (nog steeds 550,00 €, 

bedrag dat werd goedgekeurd)  maar de vraagt rijst of er geen verlaging mogelijk was geweest, 

gezien de erg ruime begrotingen op vele posten. Het vorige jaar was er wel een verhoging (van 

120,00 €), maar toen was men met uitzonderlijke uitgaven geconfronteerd. De studiedienst 

krijgt er vijf juristen bij, en er wordt een meldpunt partnergeweld voor advocaten uitgebouwd.. 

 

 

2. Algemene Vergadering: Hervorming werking van de AV 

 

De stafhouder vat de recent doorgevoerde wijzigingen aan de werking van de Algemene 

Vergadering van de OVB samen. De vicestafhouders zijn nu ambtshalve lid van de AV, die 

voorts van 75 naar 66 leden gaat. Daarvan zijn dus 8 leden stafhouder, alsook zijn er 8 
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vicestafhouders. De voorzitter wordt apart verkozen. Voor al deze wijzigingen was een 

tweederde meerderheid nodig, die met één stem op overschot gehaald werd. 

 

Ook het College van Toezicht kwam intussen uit de startblokken. Mr. J. Mommaerts werd 

daarin verkozen. 

 

 

3. Commissie IT 

 

Mr. J. De Rieck informeert de raad uitgebreid over Diplad en de mogelijke impact van het 

recente arrest van de Raad van State dienaangaande.  

 

De DPA-deposit (een belangrijk onderdeel van Diplad) deed het goed, en zat sinds augustus 

2018 in stijgende lijn. Er gebeurden steeds meer depots, met een stijgende omzet voor de OVB 

tot gevolg, met name +/- 80.000,00 € op maandbasis. In Vlaanderen was deze tendens nog 

duidelijker merkbaar dan in Wallonië of Brussel. Het systeem werkt goed, de kinderziekten zijn 

er stilaan uitgefilterd. Er vielen overigens ook nog andere, meer stabiele inkomsten te noteren, 

zoals bijvoorbeeld de opzoekingen in het Rijksregister, ook goed voor 30.000,00 € per maand. 

Het probleem is onderhand wel dat Justitie niet over de brug komt met eigen financiële 

bijdrages.  

 

Eerder deze maand kwam dan het arrest Raad van State tussen (in een procedure die door 5 

advocaten tegen de Belgische Staat was ingediend): dat stelt in hoofdorde dat de minister het 

legaliteitsbeginsel schendt indien DPA –deposit als enige mogelijkheid wordt voorzien voor 

digitale neerlegging van besluiten. Er moeten andere kanalen bruikbaar zijn, zoals de eerder 

ontwikkelde e-deposit. Neerleggingen in het verleden via Diplad blijven alleszins wel geldig. 

Nog tot 12 januari 2020 blijft de huidige regeling gelden, na die datum mag men kiezen. Voor 

alle duidelijkheid  mag men dus perfect nog neerleggen via DPA-deposit, dat hoe dan ook een 

verdienstelijk en goed werkend systeem met vele voordelen blijft. Een terugval inzake het 

gebruik van DPA-deposit zou alleszins een stap achteruit zijn in heel het digitaliseringsproces 

dat broodnodig is binnen onze beroepsgroep.. 

 

 

 

VI. BALIE LEUVEN 

 

 

1. Taxaties 

 

De raad verleent in één taxatieadossier (LEU:18-19:0179/EL) advies ten behoeve van de 

rechtbank. 

 

 

2. Commissie Financiën 

 

De stafhouder komt terug op de begroting die Mr. L. Vermassen op de vorige raad had 

toegelicht. Niemand wenst daarop bijkomende opmerkingen te formuleren, zodat deze begroting 

goedgekeurd wordt. 
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Er dient verder standpunt ingenomen te worden aangaande de baliebijdrage voor volgend jaar. 

Drie scenario’s liggen voor en worden besproken: ofwel worden enkel de bijkomende kosten 

doorgerekend, ofwel worden ze niet doorgerekend maar komt er in plaats daarvan een indexatie, 

ofwel worden beide doorgevoerd. Enkel dit laatste scenario laat budgettair de nodige 

ademruimte, beide andere leiden tot een wel erg krappe begroting. De raad wisselt uitgebreid 

van gedachten hierover, en komt tot de conclusie en beslissing dat er best zowel doorgerekend 

als geïndexeerd wordt. Hierover zal overigens ook voldoende duiding worden verstrekt via een 

apart schrijven dat de penningmeester tot alle confraters van onze balie zal richten. 

 

Voorts denkt de raad na over het voorstel van de penningmeester om in onze koffiekamer, 

voortaan de "Bar-Ô", payconic als betaalsysteem in te voeren. De kost voor de balie bedraagt 

dan 0,6 eurocent per transactie. De raad staat hier niet afkerig tegenover, maar wil wel laten 

onderzoeken of het systeem dan ook niet kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld betalingen 

voor sessies binnen de permanente vorming. Dit moet dan eerst boekhoudkundig wel goed 

uitgeklaard worden. Het item zal later opnieuw aan bod komen. 

 

 

3. Commissie Verzekeringen en Sociale Voorzieningen 

 

Betreffende de polis ‘curatoren’ is er bereidheid in te stappen in een nieuwe polis waarbij ook 

de insolvabliteit wordt gedekt, doch pas van zodra er duidelijkheid is omtrent de modaliteiten 

van beëindiging van de bestaande polis bij KBC. 

 

 

4. Commissie Stage en Beroepsopleiding 

 

De commissieleden melden dat er bij de OVB nog niet tot stemming werd overgegaan.  

 

 

5. Commissie Tucht 

 

De stafhouder meldt dat in één tuchtzaak een confrater bij de Tuchtraad in beroep uitstel heeft 

gevraagd en gekregen. De zaak wordt behandeld in februari 2020. 

 

 

6. Commissie communicatie 

 

Mr. J. De Rieck geeft een stand van zaken betreffende de werkgroep-marketing die een event 

voorbereidt  om ons beroep op positieve wijze in het licht te stellen voor het grote publiek (cfr. 

eerdere verslagen van de raad).  

 

Nu vrijdag start de social media-campagne n.a.v. de kerstrun. Er werd ook een hele kalender 

vastgelegd voor de diverse activiteiten. Vanaf februari komt de standbeeldenactie, als startpunt 

van de meet & greet. De lijst standbeelden is er, maar de precieze details moeten nog worden 

uitgewerkt. Er wordt aan alle confraters van onze balie een oproep gedaan om op sociale media 

zoveel mogelijk de betrokken pagina’s te delen. 

 

 

7. Commissie Permanente Vorming 
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Inzake de puntenlijsten voor de permanente vorming zijn 33 confraters nog steeds niet in orde. 

Twintig daarvan zijn terug te vinden op specifieke lijsten (erkend stagemeester, beschikbaarheid 

eerste- of tweedelijnsbijstand) waarbij het in regel zijn met o.a. de permanente vorming een 

toelatingsvoorwaarde is voor deze lijsten. Deze 20 confraters zullen zoals in tucht worden 

opgeroepen via aangetekend schrijven met het oog op verschijning voor de raad. De stafhouder 

zal hiervoor de nodige ruimte voorzien wat de timing van beide volgende raden betreft.  

 

 

8. Commissie Controle rekening derden 

 

Mr. H. Derde (die binnen de raad opnieuw binnen deze commissie werkzaam wordt) meldt dat 

de lottrekking voor controle voor dit jaar wordt bepaald op basis van de nummers van vorig jaar 

+2. Er zal spoedig gecommuniceerd worden over de verplichte jaarlijkse  rapportering van de 

derdengelden..   

 

 

9. Commissie Deontologie 

 

De stafhouder licht toe dat ons baliereglement niets vermeldt aangaande het vervangen van de 

stafhouder of de vice-stafhouder in functie. In de wet is enkel een oplossing voorzien voor een 

stafhouder die niet langer in functie kan zijn.  

 

Er wordt daarom een aanvulling op artikel 4 van ons baliereglement voorgesteld, dat dan luidt: 

“Ingeval de vicestafhouder verhinderd is om de uitvoering van zijn taak waar te nemen, wordt 

deze voorlopig vervangen door een lid van de raad van de Orde welke zich daartoe kandidaat 

stelt. Indien meerdere leden van de raad van de Orde zich kandidaat stellen voor deze 

vervanging, wordt daaromtrent een geheime stemming gehouden onder alle leden van de raad 

van de Orde. Bij staking van stemmen is de stem van de stafhouder doorslaggevend.” 

 

Raad is daarover eensluidend akkoord, zodat artikel 4 in die zin wordt aangepast. 

 

 

10. BJB en CJB 

 

Mr. T. Van Aerschot meldt dat er door een rechtszoekende (aanvrager die was afgewezen) 

hoger beroep werd aangetekend tegen een voor het BJB gunstig vonnis van de arbeidsrechtbank. 

 

 

11. Commissie Statuten 

 

Mr. J. De Rieck zal samen met Mr. G. Fransis deze commissie bemannen, nu Mr. J. Mommaerts 

de raad heeft verlaten. 

 

 

 

VII. VARIA 
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1. Vervanging van vicestafhouder Mr. V. Vanduffel 

 

Zoals vorige maand door haar gemeld, ziet Mr. V. Vanduffel zich om gezondheidsredenen 

verhinderd om haar mandaat als vicestafhouder uit te oefenen. Met toepassing van het nieuw 

ingevoerde artikel 4 van ons baliereglement wordt voorzien in een waarnemend vicestafhouder, 

waarvoor enkel Mr. T. Op de Beeck zich kandidaat stelt. Gezien de hoogdringendheid van de 

kwestie wordt niet ingegaan op een voorstel om de kwestie naar de raad van eind januari 2020 

te verschuiven. 

 

 

2. Nieuwe naam koffiekamer 

 

De winnende inzending in de wedstrijd om een nieuwe naam is uiteindelijk "Bar-Ô" geworden. 

Het valt nu te hopen dat deze naam vlotjes ingeburgerd zal geraken. 

 

 

3. Nieuwjaarsreceptie 24.01.2019 

 

Mr. A. Vervaeke  meldt dat betreffende de nieuwjaarsreceptie op 24 januari 2020 de 

uitnodigingen inmiddels klaar zijn. Eens te meer werd ons bevestigd dat wij de koelinstallaties 

en ander lokaal toebehoren niet zullen mogen gebruiken. Wij zullen daarvoor dus andere opties 

moeten nagaan. Ook het opruimen en de schoonmaak is voor onze rekening. Het houden van de 

receptie in het stadhuis wordt op deze wijze wel erg lastig en noopt misschien tot alternatieven. 

 

 

 

 

 

 

Datum volgende raad: maandag 27 januari 2020 om 16u. 

  

 

Mr. Tim OP DE BEECK Mr. Erwin GOFFIN  

Secretaris Stafhouder 

 


