- p. 1

VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE
VAN DE BALIE TE LEUVEN
Raad van 21 oktober 2019
(Gerechtelijk jaar 2019 – 2020)

Aanwezig:
Stafhouder Erwin GOFFIN, Prostafhouder Jan DE RIECK, Vicestafhouder Veerle
VANDUFFEL, Johan MOMMAERTS, Mrs. Pascal NELISSEN GRADE, Febian APS, Tina
VAN AERSCHOT, Liesbet VERMASSEN, Yoeri DECKERS, Veerle BORREMANS, Patrick
ZONDERMAN, Gunter FRANSIS, Carolien VANACKER, Annelies VERVAEKE en Tim OP
DE BEECK.

Verontschuldigd:
Mrs. Eva VANGOIDSENHOVEN en Elien VAN KERCKHOVEN

***

I.

TABLEAUAANGELEGENHEDEN

1.

Opnames op het tableau

•

Mr Philip VANSTAPEL
Mechelsestraat 107 - 109
3000 Leuven
Tel.: 016 23 98 29
Fax: 016 29 28 05
E-mail: philip.vanstapel@dewallens-partners.be
Per 8 oktober 2019, met behoud van anciënniteit, zijnde 7 oktober 2019

•
•
•
•

Mr Elisabeth CLAESSENS, per 1 oktober 2019
Mr Liesbet VAN GIJSEL, per 3 oktober 2019
Mr Frederick TORFS, per 4 oktober 2019
Mr Kristel JANSENS, per 17 oktober 2019
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•

Mr Sven DE MAESENEER, per 17 oktober 2019

2.

Weglatingen van het tableau

•

Mr Katrien RAYMAEKERS
Per 1 september 2019
Wegens haar overstap naar de balie van Antwerpen

3.

Opnames op de lijst van stagiairs

•

Mr Renee BUYSE
Stagemeester: Mr J. De Rieck
Vaartstraat 68-70
3000 Leuven
Tel.: 016/30.14.40
E-mail: renee.buyse@advocaten-leuven.be
Per 21 oktober 2019

•

Mr Cristina BRIONES ALONSO
Stagemeester: Mr E. Bellis
Sint-Maartenstraat 61/2
3000 Leuven
Tel.: 016/88.02.18
E-mail: cristina.briones@b-vadvocaten.be
Per 21 oktober 2019

•

Mr Elizabeth VANDERLINDEN
Stagemeester: Mr J. Durnez
Waversebaan 134 A
3050 Oud-Heverlee
Tel.: 016/40.60.40
E-mail: elizabeth_vdl@hotmail.com
Per 21 oktober 2019

•

Mr Elisabeth SPAEPEN
Stagemeester: Mr M. Decat
Engelandstraat 61
3290 Diest
Tel.: 013/32.52.52
E-mail: espaepen@advocatenddvd.be
Per 21 oktober 2019

•

Mr Amber STAES
Stagemeester: Mr B. Wydooghe
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Sint-Maartenstraat 61/2
3000 Leuven
Tel.: 016/88.02.18
E-mail: amber.staes@b-vadvocaten.be
Per 21 oktober 2019
•

Mr Kobe JACKERS
Stagemeester: Mr H. Derde
Industrieweg 4
3001 Heverlee
Tel.: 016/31.04.20
E-mail: kobe.jackers@metha.be
Per 21 oktober 2019

•

Mr Nicola KERREMANS
Stagemeester: Mr R. Bollen
Sint-Maartenstraat 8
3000 Leuven
Tel.: 016/23.11.13
E-mail: nicola@bollenadvocaten.be
Per 21 oktober 2019

•

Mr Emilie DE NEVE
Stagemeester: Mr T. De Gendt
Koning Leopold I-Straat 32
3000 Leuven
Tel.: 016/22.86.64
E-mail: edn@degendtadvocaten.be
Per 21 oktober 2019

•

Mr Elien HENDRICKX
Stagemeester: Mr S. Van de Kerkhof
Sint-Niklaasberg 5
3200 Aarschot
Tel.: 016/36.01.95
E-mail: elien@rubiconlaw.be
Per 21 oktober 2019

4.

Weglatingen van de lijst van stagiairs

•

Mr Mathias SWEVERS
Per 11 oktober 2019
Wegens zijn overstap naar de balie van Limburg
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II.

KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA

•

Mr. Chris VANDEBROECK
Nieuw adres bijkantoor:
Koning Albertstraat 98
3290 Diest
Overige gegevens blijven ongewijzigd

•

Mr. Willem VAN BETSBRUGGE
Nieuw mailradres:
E-mail: vanbetsbrugge@vbvpartners.be

III.

ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN

1.

Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst

De raad verleent goedkeuring aan de statuten van:
•

Mr. Wendy SCHOENSETTERS, voor oprichting van de BV "Lotalex"

IV.

OVB

1.

Hervorming werking Algemene Vergadering en Raad van bestuur van de OVB

In de schoot van de OVB wordt er gewerkt aan een wijzigingsvoorstel betreffende de werking
van zowel de Algemene Vergadering als de Raad van bestuur. De Algemene Vergadering telt
momenteel 80 leden, en voorgesteld wordt om ze te herleiden naar 50. Voor Leuven zouden we
dan van 4 naar 3 leden terugvallen, zij het dat de Stafhouder en de Leuvense afgevaardigden
voor de Algemene Vergadering zullen pogen dit toch op 4 te houden.
Het debat daaromtrent en allicht ook de stemming daarover, zal plaatsvinden in Algemene
Vergadering van 27 november 2019.

V.

BALIE LEUVEN
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1.

Taxaties

Er liggen momenteel geen taxaties voor, mede ook te wijten aan het feit dat voorafgaande
bemiddelingspogingen veelal succesvol zijn.

2.

Commissie Financiën

Mr. L. Vermassen kondigt aan dat de begroting voor volgend jaar tegen de volgende raad zal
voorbereid en dan ook besproken worden.
Tevens delibereert de raad - in afwezigheid van de penningmeester zelf, die even de raad verlaat
– over een voorgestelde verhoging van de vergoeding die aan deze functie verbonden is.
Momenteel bedraagt deze nog 4000,00 € op jaarbasis, maar stilaan wordt duidelijk dat dit
bedrag niet meer is aangepast aan het alsmaar omvangrijker takenpakket van de penningmeester, zoals uitgebreid toegelicht door pro-stafhouder (en gewezen penningmeester) J. De
Rieck. Daarin zit onder meer vervat het opvolgen van de boekhouding en de beleggingsportefeuille van de balie, het opvolgen van facturatie en betalingen, het opstellen en voorstellen
van de begroting voor het komende jaar, alsook van de jaarrekening van het voorbije jaar, het
innen van de baliebijdragen en het opvolgen van de betalingen (inclusief aanmaningen), het
beheer van de loonadministratie en tot slot het opstellen van de BJB-rekeningen en het tijdig
neerleggen ervan bij de OVB.
De raad beslist om de vergoeding van penningmeester dan ook op te trekken naar 8000,00 €,
naar analogie met deze van de BJB-voorzitter. Overigens blijkt ook aan heel wat andere balies
een vergoeding in die grootteorde gangbaar te zijn.

3.

Commissie Balie -Magistratuur

De stafhouder deelt mee dat de Eerste voorzitter van het Hof van beroep te Brussel pogingen
onderneemt om de aldaar heersende achterstand weg te werken en werkte een plan daarover uit.

4.

Commissie Verzekeringen en Sociale Voorzieningen

Mr. Y. Deckers meldt dat de premies van Precura allicht met 5% zullen verhoogd worden (goed
voor +/- 26,00 €). Wat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Amlin betreft, zal er allicht
een indexatie komen. Meer details daarover volgen later.

5.

Commissie Stage en Beroepsopleiding

Tijdens de vorige raad werd door de stafhouder gevraagd dat de leden van de raad zouden
nadenken over eventuele amendementen op het ontwerp van vernieuwd OVB-stagereglement in
te dienen. Van drie leden ontving de stafhouder amendementen, die door de raad verder worden
besproken.
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Wat het ontwerpreglement inzake de hervorming van de beroepsopleiding betreft, bediscussieert
de raad hiervan enkele prominente punten (aantal lesuren, invulling van de werkcolleges als
aanvulling op de lessen on demand, e.d.).

6.

Commissie Tucht

De stafhouder meldt dat in één tuchtzaak de Tuchtraad opzichtens een confrater een schrapping
heeft uitgesproken. Betrokkene had niet voldaan aan de regels inzake permanente vorming, had
niet of laattijdig brieven van de stafhouder beantwoord, en bezondigde zich aan laattijdige
betaling van zijn baliebijdrage, het optreden tijdens een eerder bepaalde schorsingsperiode
alsook aan een inbreuk op art.471 Ger.W., dat voorziet dat men zich dient te onthouden van
beroepswerkzaamheden tijdens een schorsing.

7.

BJB en CJB

Mr. T. Van Aerschot meldt dat de komende kruiscontroles op een vernieuwde en enigszins
vereenvoudigde wijze zullen worden doorgevoerd, met ingang van dit gerechtelijk jaar.
Mr. V. Borremans deelt mee dat er met betrekking tot de gratis adviezen verstrekt in de periode
september 2018-augustus 2019 een provisie van 90% werd uitbetaald (aan 70 euro per uur voor
tableau-advocaten en 35 euro per uur voor stagiair-advocaten). Het saldo wordt uitbetaald bij
het ontvangen van het saldo van de subsidies voor het werkingsjaar 2017-2018.

8.

Commissie communicatie

De raad wordt verder ingelicht aangaande de initiatieven die de werkgroep-marketing (cfr.
verslagen vorige raden) voorbereidt betreffende een marketing-event waarmee ons beroep zich
op positieve wijze in het licht wil stellen voor het grote publiek.
Er is een eerste werklijst bepaald met daarop de standbeelden die bekleed gaan worden met een
toga.
Via de Instagram- en Facebook-pagina's van de Jonge Balie kan worden gecommuniceerd, maar
omdat niet alle content aldaars voor het grote publiek is bedoeld, wordt er gedacht aan
gelijkaardige pagina's van Balie Leuven. Dit kan in de toekomst trouwens ook voor heel wat
andere zaken nuttig zijn. De werkgroep wil dus zoveel mogelijk social media inschakelen.
De meet en greet is concreet besproken: drie casussen zullen via drie rollenspelen per avond
worden gebracht, rond telkens drie uiteenlopende thema’s.
Ook de erfgoeddag in april 2020 is ideaal om via social media op te pikken. De hoofdcampagne
is dan al voorbij, maar de rollenspellen kunnen dan wel opnieuw gebracht worden, maar dan in
rechtbanken of vredegerechten. Op 6 november 2019 zal de stafhouder overigens met de
vertegenwoordigers van de magistratuur vergaderen en zullen deze topics besproken worden.
De volgende vergadering van de werkgroep is gepland op 05 november 2019.
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9.

Commissie Permanente Vorming

Mr. V. Borremans meldt dat uit de controle van de puntenlijsten is gebleken dat 102 confraters
kennelijk de vereiste 20 punten niet behaalden. Allemaal hebben zij een brief gekregen om
tegen 30 oktober 2019 bijkomende (vergeten) attesten bij te brengen, dan wel hun achterstand in
te halen tegen 30 november 2019.

10.

Commissie Adviezen

De stafhouder signaleert dat het gebruik van de gehanteerde terminologie "gunstig", dan wel
"zeer gunstig" (laatstgenoemde term werd in principe niet gebruikt) mogelijk herbekeken zal
worden. Ook ligt de vraag voor of in adviezen van postulerende confraters moet vermeld
worden of het bestaan van tuchtonderzoeken moet worden vermeld, als die niet hebben geleid
tot enige sanctie. Hieromtrent wordt in de loop van de komende maanden een vergadering
gepland bij de Hoge Raad voor de Justitie met alle stafhouders.

VI.

VARIA

1.

Jonge Balie: evaluatie openingsconferentie 04.10.2019

Op 4 oktober jl. vond de openingsconferentie plaats. De reacties hierop waren overwegend
positief, zeker wat de locatie betreft. Misschien kan er verder nagedacht worden over een
vervroeging van het aanvangsuur, en over de formule om alles niet langer achtereenvolgend op
één locatie te organiseren.

2.

Voorstelling van de stagiairs aan de magistratuur

Zoals eerder gemeld worden op 23 oktober 2019 om 12u. de nieuwe stagiairs, in aanwezigheid
van hun stagemeesters, voorgesteld aan de magistraten. De stafhouder doet een oproep aan de
leden van de raad om hierbij in groten getale aanwezig te zijn, en geeft verdere richtlijnen
omtrent de precieze werkwijze en opstelling ter plaatse.

3.

Vervanging Mr. V. Borremans als lokale ombudsman

Twee nieuwe kandidaten voor de functie van lokale ombudsman dienden zich aan, in opvolging
van Mr. V. Borremans. Mrs. J. Verboven en E. Wittemans voldoen volgens Ligeca ter zake aan
de voorwaarden en worden in deze functie aanvaard.

4.

Feestelijke opening koffiekamer 06.12.2019
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Op 6 december 2019 zal onze vernieuwde koffiekamer feestelijk worden ingehuldigd met een
aangeboden ontbijt en een glaasje. In een speciale ideeënbus kunnen nog altijd suggesties voor
een gepaste naam worden gedropt.

Datum volgende raad: maandag 25 november 2019 om 17u.

Mr. Tim OP DE BEECK
Secretaris

Mr. Erwin GOFFIN
Stafhouder

