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I.

TABLEAUAANGELEGENHEDEN

1.

Weglatingen van het tableau
• Mr Anne TANS
Per 1 mei 2020
Wegens het aanvaarden van een betrekking onverenigbaar met het beroep van advocaat

II.

KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA

1.

Wijziging kantoorgegevens

•

Mrs. Steven VERBEKE, Philippe VERBIEST, Charlotte LIESENBORGHS, Eline ENGELBOS
en Ellen INGELS
Nieuwe mailadressen (conform naamswijziging vennootschap “VBK LEX BV”):
sv@vbklex.be

pv@vbklex.be
cl@vbklex.be
ee@vbklex.be
ei@vbklex.be
Overige gegevens blijven ongewijzigd

III.

ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN

1.

Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst

Verzoeken vanwege:
•

Mrs. Willem VAN BETSBRUGGE en Els VANDEBEMPT, voor oprichting van de BV "VBV
PARTNERS"

•

Mrs. Rudi BEEKEN, Heidi JANSSENS, Wim GOOSSENS en Deborah ES, voor omzetting van
de bestaande vennootschap naar de BV "ADVOCATENKANTOOR HAGELAND"

2.

Erkenning als stagemeester

De raad erkent als stagemeester:
•

Mr. Michel BOGHE

IV.

OVB

1.

Algemene Vergadering OVB

Op 20 mei 2020 staat een nieuwe digitale Algemene Vergadering gepland, waarop men zal trachten te
stemmen over het nieuwe reglement inzake de stage. Hierover volgt later meer informatie.

V.

BALIE LEUVEN

1.

Financiën

Mr. L. Vermassen meldt dat er tot op heden nog twee confraters volledig in gebreke zijn gebleven
betreffende de betaling van hun baliebijdrage. De nodige initiatieven ter invordering (alsook op
disciplinair vlak) werden inmiddels genomen. Voor een aantal anderen werden er inhoudingen op de
uit te betalen pro-Deogelden gedaan.

2.

Commissie deontologie

De raad komt eens te meer terug op de kwestie aangaande de voorgestelde invoering van de artikelen
32 en 33 van het baliereglement inzake bijzondere kwalificaties die worden vereist van confraters die
wensen op te treden voor minderjarigen (art. 32) of geesteszieken (art. 33).
Zoals eerder meegedeeld zal de OVB hierin trachten reglementerend op te treden, althans zo liet de
raad van bestuur ons weten. De Algemene Vergadering van de OVB zal op termijn moeten bepalen of
een ontwerpreglement dienaangaande al dan niet in overweging zal worden genomen. Dit wil echter
niet zeggen dat onze balie thans geen enkele bijkomende bepaling in haar reglement kan opnemen om
toch enigszins aan de problematiek tegemoet te komen, op voorwaarde dan wel dat hier voldoende
juridische kapstokken voorhanden zijn om de invoering (die beperkingen invoert naar de vrijheid van
optreden toe) te rechtvaardigen. Een dergelijke kapstok kan worden gevonden in art. 20 van de EUrichtlijn van 2016, die bepaalt dat de lidstaten er moeten voor zorgen dat advocaten die bijstand
verlenen aan minderjarigen in strafzaken een specifieke opleiding hebben gevolgd. De bepalingen van
het jeugddelinquentiedecreet van 2019 hadden het over “actoren” die een gespecialiseerde opleiding
moeten hebben genoten en was minder duidelijk. De voorgestelde tekst van de artikel 32 van het
baliereglement, die ook verwijst naar de betrokken rechtsnormen, is thans derhalve sluitend.
De raad bespreekt het ontwerp en komt tot het unanieme besluit dat deze onveranderd kan worden
ingevoerd in het baliereglement.
Hetzelfde geldt voor art. 33, dat inzake de materie van de geesteszieken wel een andere insteek
hanteert. Het betreft hier enkel advocaten die binnen ambtshalve aanstelling opereren. In dit kader
meldt Mr. T. Van Aerschot dat de OVB volop werkt aan de organisatie van opleidingen in die materie,
maar de coronacrisis heeft roet in het eten gegooid. Ook over de nieuwe tekst van art. 33 is de raad
unaniem, zodat deze ingevoerd wordt in het baliereglement.

3.

CJB & BJB

Wat de BJB-werking betreft, meldt Mr. T. Van Aerschot dat er tijdens de corona-periode enkel
digitale aanvragen mogelijk waren, en dat vanaf vandaag er wel enige versoepeling wordt
doorgevoerd. Hoofdbekommernis is toegang tot bijstand te garanderen voor iedere rechtszoekende, en
in de praktijk blijken velen de digitale weg verrassend goed te hebben gevonden (waarbij het aantal
aanvragen grosso modo stabiel is gebleven). Toch wordt er nu opnieuw gestart met een fysiek
spreekuur op dinsdagen en donderdagen van 14u. tot 16u. Er wordt een kwartier per persoon voorzien,
waarbij onze baliemedewerkster Sandra de rechtszoekende ontvangt en een eerste controle van de
stukken verricht en - indien alles in orde is - het dossier digitaal doorstuur naar de bevoegde
voorzitter. Er wordt momenteel dus niet gezeteld in de klassieke samenstelling, hetgeen meteen een
nuttige test is naar eventuele verdere rationalisering en digitalisering van het BJB op permanente wijze
naar de toekomst toe.

Tot slot wenst Mr. Van Aerschot nogmaals aan alle confraters te benadrukken dat de proDeoverslagen dit jaar uiterlijk op 15 juni ingediend moeten zijn (en dus niet eind juni). De uitbetaling
van de pro-Deogelden is inmiddels gebeurd.
Wat het CJB betreft, meldt Mr. E. Vangoidsenhoven dat de telefonische permanentie inzake de
eerstelijnsbijstand goed loopt. Er wordt nu nagedacht over wijze en het tijdstip van fysieke heropstart.
Een gelijktijdige heropstart van alle permanenties is aangewezen. Hinderpaal is momenteel de
moeilijkheid om op het terrein een globaal beleid te voeren. Op meerdere locaties wordt nog telewerk
verricht en / of met gesloten deuren gewerkt. Hierdoor is een fysieke heropstart voorbarig. Een
rondvraag bij de andere CJB's op Vlaams niveau bevestigt grotendeels deze analyse.
Ook hier kan op termijn gedacht worden aan verdere digitalisering van de dienstverlening, al merkt Mr
E. VANGOIDSENHOVEN wel op dat de activiteiten van een CJB ( eerstelijnsadviezen vertrekken
met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare burger) fundamenteel verschillen van deze van
een BJB, dat in hoofdzaak taken van administratieve aard opneemt, zodat een verdere digitalisering
binnen de CJB minder eenvoudig te implementeren valt. Dit neemt niet weg dat de piste van
digitalisering voorwerp zal uitmaken van verder overleg binnen de CJB.

4.

Commissie Stage en Beroepsopleiding

Hoger werd reeds gemeld dat de Algemene Vergadering van de OVB eerstdaags zal trachten het
nieuwe stagereglement te stemmen.

5.

Commissie communicatie

Mr. J. De Rieck deelt mee dat de commissie een social media-campagne opzetten om het grote publiek
uit het Leuvense richting advocatuur te loodsen bij tal van problemen die de komende maanden in de
nasleep van corona de kop zullen opsteken. Het wordt een algemene duiding van de advocatuur en
haar functies. Er is nog budget, nu de geplande marketingdag een jaar uitgesteld is.

6.

Commissie Permanente Vorming

De formule van de door de Jonge Balie ingerichte webinars lijkt een schot in de roos. Een recent
webinar over beslag lokte ruim 100 inschrijvingen. De raad komt tussen in de kosten hiervoor.
De vraag wordt gesteld of het aanbod aan vormingen m.b.t.. het jeugdrecht - jeugdadvocaten dienen
een verplicht aantal punten te behalen (met ingang van dit gerechtelijk jaar overigens nog 5 i.p.v. 6) momenteel nog toereikend is en of hierin niet enige clementie dient gehanteerd te worden. Wat de
hoofdopleiding vanuit de OVB betreft, stelt er zich alleszins geen probleem. Voorts blijkt dat de Unie
van Jeugdadvocaten haar traditionele zomerlessen digitaal zal aanbieden. Van zodra daar meer nieuws
over is, wordt dit gecommuniceerd. Er lijkt derhalve vooralsnog geen reden om uitstel te verlenen.
Jeugdadvocaten wordt gevraagd de communicatie over vormingen goed in de gaten te houden. Zij
dienen hun punten-JEUGD (gerechtelijk jaar 2019-2020) te rapporteren via het secretariaat uiterlijk 31
augustus 2020.

7.

Commissie Controle rekening derden

De confraters die worden gecontroleerd hebben een mail gekregen om hun rekeningbescheiden
(digitaal of afgedrukt) binnen te brengen. Volgende week kan dan tussen de commissieleden worden
afgesproken wie wie controleert.

8.

Overleg balie-magistratuur

Er is veel overleg geweest tussen de korpsoversten over de heropstart van de zittingen. Vandaag startte
de politierechtbank opnieuw op, met op zijn zachtst gezegd heel wat chaos tot gevolg. De vraag rijst of
in de huidige omstandigheden een zitting 82 dossiers kan dragen. Het nadeel van dit systeem – ook bij
een vermindering van het aantal vastgestelde zaken – is dat men niet even weg kan gaan. Opgestaan is
plaats vergaan, en dat systeem zou absoluut gecounterd moeten worden, eventueel zelfs via trekking
van een volgnummer. Er zou ook met blokken kunnen worden gewerkt (bv. 09u. en 10u.30). Dit zou
echter maar pas met ingang van november 2020 kunnen, vermits tot dan alle zittingen reeds vol zitten.
De stafhouder volgt de situatie, op het terrein nauwgezet op.
De stafhouder vraagt onze confraters om het nodige geduld en begrip op te brengen gezien de
uitzonderlijk moeilijke toestanden, maar heeft hetzelfde verzoek ook uitdrukkelijk overgemaakt aan
de magistratuur en het griffiepersoneel.
Er zijn opmerkingen over de huidige problemen bij de vredegerechten i.v.m. de zittingen met
geesteszieken en de huidige schikkingen daarrond: bezoek van de cliënt in de psychiatrische inrichting
is vaak niet mogelijk, er wordt enkel gewerkt met het verslag, en ook de vrederechter ziet betrokkene
niet persoonlijk. Een aantal elementaire rechten komen duidelijk in het gedrag. De stafhouder zal
tussenkomen bij de voorzitter van de vrederechters indien het probleem zich niet snel oplost.

9.

Tucht

Er werd eerder reeds meegedeeld dat er enkele nieuwe tuchtdossiers werden geopend tegen confraters
die manifest in gebreke bleven inzake permanente vorming en / of de betaling van hun baliebijdrage.
In twee geopende tuchtdossiers inzake niet-betaling baliebijdrage werd een verwijzingsbeslissing naar
de Tuchtraad te Brussel genomen.

VI.

VARIA

1.

Verkiezingen en datum AV

Mr. K. GEERTS zal de stemming online organiseren zoals de voorbije jaren.
Waarnemend vice-stafhouder T. Op de Beeck bevestigt zich kandidaat te zullen stellen voor de functie
van stafhouder, Mr. P. Zonderman doet hetzelfde voor de functie van vice-stafhouder.
Eerder was al gemeld dat de AV, gepland op 26 juni 2020, niet op de gebruikelijke wijze zal
doorgaan, maar allicht online. De receptie van de nieuwe stafhouder, in principe aansluitend, gaat niet
door en wordt eventueel verplaatst naar de maand september.

2.

Handgel op de griffies

De balie heeft gezorgd voor busjes ontsmettingsgel op de toog van iedere griffie. Het is de bedoeling
om hiermee de handen grondig te ontsmetten vóór inzage van een dossier.

Datum eerstvolgende raad: maandag 22 juni 2020 om 17u.

Mr. Tim OP DE BEECK
Secretaris

Mr. Erwin GOFFIN
Stafhouder

