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VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE
VAN DE BALIE TE LEUVEN
Raad van 17 februari 2020
(Gerechtelijk jaar 2019 – 2020)

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

Verontschuldigd: Mr. Hilde DERDE,

***

I.

TABLEAUAANGELEGENHEDEN

1.

Opnames op het tableau

•

Mr Thomas DE JONCKHEERE (als bijkantoor)
Umafolaan 7 / 2
3020 Herent
GSM: 0472 19 50 71
E-mail: thomas.dejonckheere@advocaat.be
Per 6 februari 2020, met behoud van anciënniteit sinds 21 oktober 2019

2.

Weglatingen van het tableau

•

Mr Guido MASSAER
Per 4 februari 2020
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Op eenvoudig verzoek
•

Mr Marjan JANSEN
Per 13 februari 2020
Op eenvoudig verzoek

•

Mr Dorien SALAETS
Per 20 januari 2020
Wegens haar overstap naar de balie van Antwerpen

3.

Opnames op de lijst van stagiairs

•

Mr Coralie HERIJGERS
Stagemeester: Mr F. Dewallens
Mechelsestraat 107 - 109
3000 Leuven
Tel.: 016 23 98 29
Fax: 016 29 28 05
Per 17 februari 2020

4.

Wijziging stagemeester

•

Mr. Elien INGELS, per 1 februari 2020
Nieuwe stagemeester : Mr. S. Verbeke
O.L.V. Broedersstraat 3
3300 Tienen
Tel. 016 80 80 00
Fax: 016 80 80 08

II.

KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA

1.

Wijziging kantoorgegevens

•

Mrs Tim OP DE BEECK en Kristel JANSENS
Nieuw rekeningnummer:
BE22 3631 1376 2347
Nieuw derdenrekeningnummer:
BE53 6300 9510 7953
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III.

ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN

1.

Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst

De raad verleent goedkeuring van de statuten aan:
•

Mr. An-Sofie LIMME, voor oprichting van de BV "ASL ADVOCATEN BV"

•

Mr. Ben STALMANS, voor oprichting van de BV "Advocatenkantoor Ben Stalmans en
partners"

2.

Erkenning als stagemeester

De raad erkent als stagemeester:
•

Mr Cindy PENNINCK

IV.

BALIE LEUVEN

1.

Commissie Financiën

Mr. L. Vermassen deelt mee dat de betalingen van de baliebijdrage nog steeds vlot binnenlopen
en dat een voorlopig algemeen overzicht snel zal volgen. De toevloed van verzoeken tot
afbetaling schijnt nu toch af te nemen, nadat duidelijk werd gesteld dat zulk een regime niet
vanzelfsprekend is en specifiek aangevraagd moet worden. Er blijven zich niettemin gevallen
voordoen van confraters die naar eigen goeddunken een willekeurig bedrag overmaken, wat
vanzelfsprekend niet zomaar getolereerd wordt. De betrokkenen zullen daarover gecontacteerd
worden.
Er is ten tweede ook een definitief resultaat voor 2019: het boekjaar werd met een positief saldo
t.b.v. 86.000,00 € afgesloten, voornamelijk toe te schrijven aan enkele eenmalige "meevallers" ,
zoals bijvoorbeeld de toelages voor het CJB, die voor de voorbije drie jaar ineens achterop
kwamen en goed waren voor 21.000,00 €. Voorts was de nieuwe inrichting van de hal begroot
op 20.000,00 €, maar werd er voorlopig slechts een kleine 5000,00 € aan besteed. Onze balie
streeft sowieso een jaarlijks batig resultaat na t.b.v. 4% à 5%, wat voor 2019 ook gelukt is.
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Tot slot wordt gemeld dat er vanaf 15 maart 2020 in de koffiekamer met Payconic betaald kan
worden.

2.

CJB & BJB

De raad neemt kennis van het voorstel, geopperd vanuit de BJB-werking en toegelicht door Mr.
T. Van Aerschot, om de artikelen 32 en 33 van ons baliereglement inzake jeugdadvocaten resp.
geesteszieken in te voeren.
Artikel 32 zou bepalen dat minderjarigen enkel nog door opgeleide jeugdadvocaten zouden
kunnen worden bijgestaan.
Artikel 33 zou de organisatie van de permanentie geesteszieken op eenduidige wijze vastleggen,
zowel qua opleiding als qua de werkwijze die bij de behandeling van een bijstandsdossier te
volgen is.
Mr. Van Aerschot licht toe dat deze voorstellen twee jaar geleden al werden gedaan, maar toen
werden teruggetrokken. Op OVB-niveau is er inzake deze thema's (en in het bijzonder omtrent
de jeugdadvocaten) weinig gebeurd, maar op wetgevend vlak viel er wel evolutie te noteren,
m.n. via art. 3 van het jeugddelinquentiedecreet. Op basis van §2 van dit artikel staat voortaan
buiten kijf dat ieder optreden voor een minderjarige moet gebeuren door personen "die een
speciale en aangehouden vorming hebben genoten over het jeugdrecht". Er zijn gaandeweg ook
meer Europese richtlijnen en arresten van het EHRM, die wijzen op de bijzondere
kwetsbaarheid van o.m. minderjarigen.
De bedoeling is, zo wordt verder toegelicht, om als advocaat een echte bijstandsfiguur te
worden voor de minderjarige, tot aan zijn meerderjarigheid, en dit in alle onafhankelijkheid. Zo
kan er zich nooit een situatie met potentieel belangenconflict voordoen. Nu iedere minderjarige
het onweerlegbare vermoeden geniet van onvermogendheid, en dus per definitie pro Deo kan
bijgestaan worden, kan en moet er een raadsman pro Deo binnen de tweedelijnsbijstand worden
aangeduid en kan dit afhankelijk worden gemaakt van het volgen van de vorming voorafgaand.
Op die wijze worden kwaliteit en onafhankelijkheid van de bijstand gewaarborgd.
De stafhouder stelt zich de vraag of een dergelijke regeling strijdig is met de reglementen OVB,
en of het principe van de vrije keuze van advocaat niet in het gedrang komt.
Na uitgebreide bespreking van mogelijke pro's en contra's binnen de raad, beslist de stafhouder
dat de vraag betreffende de te volgen weg - zijnde de juridisch meest sluitende weg - zal worden
gesteld aan het departement deontologie van de OVB.

3.

Commissie Stage en Beroepsopleiding

Op woensdag 19.02.2020 zal er tijdens de Algemene Vergadering van de OVB gestemd worden
over de voorstellen inzake de vernieuwde beroepsopleiding. Meer nieuws volgt daarover op
korte termijn.

4.

Commissie Tucht
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Acht tuchtdossiers werden geopend inzake zware puntentekorten in de permanente vorming.
Hierin zullen binnenkort de eerste onderzoekshandelingen gesteld worden.

5.

Commissie communicatie

Mr. J. De Rieck geeft een verdere 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).
Het aanmaken van de profielen op linked-in en op Facebook blijkt moeilijker dan gedacht. Op
25 en 26 april gaat de erfgoeddag door, en dan zal ook de meet & greet plaatsvinden. Dat wordt
hét actiemoment bij uitstek om de burger in contact te brengen met de advocatuur. Onze balie
zou graag een twintigtal advocaten mobiliseren om allerhande activiteiten op touw te zetten,
inclusief het voeren van schijnprocessen e.d. Dit zal de komende dagen meer geconcretiseerd
worden.

6.

Commissie Controle rekening derden

De Commissie is inmiddels gestart met het nazicht van de rapporteringen van de derdengelden,
wat iedere confrater diende te doen vóór 01.02.2020.

VII. VARIA

1.

Zaalvoetbalploeg

Vanuit de diensten van de arbeidsrechtbank kwam de vraag of onze balie eventueel
geïnteresseerd is om een zaalvoetbalteam op te richten. Mr P. NELISSEN GRADE wil hiervoor
als aanspreekpunt fungeren, en geïnteresseerden kunnen zich bij hem melden.

2.

Evolutie werken gerechtsgebouw

Bijkomende verfwerken in de hal, maar einddatum werken blijft half maart. De kruiswanden
staan klaar om geleverd te worden, en zouden er best staan als de erfgoeddag in april 2020
plaatsvindt.

Datum volgende raad: maandag 23 maart 2020 om 17u.
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Mr. Tim OP DE BEECK
Secretaris

Mr. Erwin GOFFIN
Stafhouder

