VERSLAG RAAD VAN DE ORDE
VAN DE BALIE TE LEUVEN
Raad van 22 juni 2020
(Gerechtelijk jaar 2019 – 2020)

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

Verontschuldigd
-

***

I.

TABLEAUAANGELEGENHEDEN

1.

Weglatingen van het tableau

•

Mr Joost HUYSMANS
Per 25 mei 2020
Wegens zijn overstap naar de balie van Antwerpen

2.

Weglatingen van de lijst van stagiairs

•

Mr Lisa VAN LANDSCHOOT
Per 25 mei 2020
Wegens haar overstap naar de balie van Antwerpen

II.

KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA

1.

Wijziging kantoorgegevens

•

Mr. Denis VAN DER STAEY
Nieuw kantooradres:
Molenstraat 5
3390 HOUWAART
Fax: 016 43 81 71
GSM: 0475 46 73 63
Gewone rekening: BE43 6300 6684 6601
Derdenrekening: BE73 6300 6502 8960

III.

ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN

1.

Verlenging van de stage

De raad gaat niet in op het verzoek tot verlenging van de onderbreking van de stage van Mr. Hendrik
NATENS, vermits hiervoor geen gegronde reden werd opgegeven.

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 geeft toelichting omtrent zowel het jaarresultaat van de OVB als van DIPLAD.
De OVB sluit af met een positief resultaat, terwijl DIPLAD afsluit met een verlies van +/- € 8.500,00
wat alleszins een aanzienlijke verbetering inhoudt opzichtens het verlies over het boekjaar 2018, dat
meer dan € 400.000,00 bedroeg.

2.

CJB & BJB

Mr. T. Van Aerschot geeft een evaluatie van de werking van het BJB na corona. Dit draait behoorlijk
goed. Er zijn geen fysieke zittingen meer, enkel nog een spreekuur, waarmee erg soepel omgesprongen
wordt. Ook de digitale aanvragen lopen goed, al moet er vaak herkanst worden wegens het niet in orde
zijn van de documenten van de rechtszoekende. Er zal dan ook initiatief genomen worden naar de
OCMW’s toe om de rechtszoekende beter te begeleiden bij het samenstellen van hun stukkenbundel.
In september zal er een nieuwe evaluatie plaatsvinden om uit te maken of we terugkeren naar de
traditionele zittingen, dan wel of het huidige systeem kan bestendigd worden. In dit laatste geval
dringt zich dan wel de vraag op in hoeverre de stagiairs verder nog betrokken zouden worden bij de
BJB-werking.
Inzake de CJB-werking meldt Mr. E. Vagoidsenhoven dat de telefonische permanentie voorlopig
behouden blijft, minstens tijdens de zomer. Liefst zou men dan willen heropstarten met de fysieke
permanenties vanaf 1 september 2020. De OCMW’s worden bevraagd hierover. De telefonische
permanentie verloop alleszins goed, er stromen veel vragen langs die weg binnen. In september wordt
ook verder bekeken welk systeem verder aangehouden wordt.
De locatie Vredegerecht Tienen zal gesupprimeerd worden, zo werd ons gemeld vanuit de rechtbank.
Het CJB wil daar echter zeker op zoek gaan naar een andere locatie.

3.

Commissie Stage en Beroepsopleiding

Nu woensdag vindt in de Algemene Vergadering van de OVB principe de finale stemming plaats over
het nieuwe stagereglement.
Over twee belangrijke punten wenst de stafhouder de raad nog te consulteren:
Een eerste punt betreft de bepaling dat iedere stagemeester (ook al hij geen stagiair onder zijn vleugels
heeft) ieder jaar uiterlijk op 31 december een geschreven verslag dient over te maken aan de Orde
i.v.m. het verloop van de stage en het opvolgen van verplichtingen als stagemeester.
Een tweede punt betreft het nieuwe art. 31bis, dat handelt over de inhoud van de stageovereenkomst.
Iedere stagiair heeft recht op minimum 4 weken betaalde afwezigheid + recht op vijf betaalde
afwezigheidsdagen om de balie-examens voor te bereiden.
De Leuvense afgevaardigden van de AV wijzen in ieder geval op het gevaar van schijnzelfstandigheid,
maar het is lang niet zeker of de overige leden van de AV deze bezorgdheid delen.
De raad wisselt uitgebreid van gedachten hierover, maar komt niet tot een unaniem standpunt.

4.

Commissie communicatie

Mr. J. De Rieck deelt mee dat de commissie een social media-campagne uitgewerkt heeft om op korte
termijn via de social media (FB, linked in, google ads) drie korte filmpjes te verspreiden, om het
publiek te sensibiliseren voor de advocaat als medestander bij tal van maatschappelijke problemen die
de kop zullen opsteken in de nasleep van corona. De filmpjes zouden eerstdaags klaar zijn en zullen zo
snel mogelijk online worden gezet. In het najaar zal de commissie het succes ervan verder evalueren.
Voorts wisselt de raad van gedachten aangaande enkele voorstellen om de website van onze balie aan
te passen, met name door aparte veldjes (short-cuts) te voorzien voor jeugdwerking en verzekeringen.

Een apart icoon “jeugd” kan voorkomen dat alle mededelingen daarover via het balienieuws moeten
gaan. Er zou zelfs op het publiek luik een en ander kunnen gedeeld worden, zodat de minderjarige
rechtszoekende meteen de nodige informatie kan vinden in plaats van zich naar de balie te moeten
begeven (wat nog te vaak gebeurt).
Meer algemeen blijkt dat de tegelindeling op de website in globo herdacht kan worden.

5.

Commissie Controle rekening derden

Mr. H. Derde meldt dat de lijst en de verdeling van de taken van de controleurs is gemaakt. Een aantal
mensen hebben niet gerapporteerd. De stafhouder zal beslissen wat daar verder mee gebeurt. Tegen 24
juli 2020 zal er gerapporteerd worden over de controles.

6.

Overleg balie-magistratuur

Er is de voorbije maand alweer veel overleg geweest tussen de korpsoversten over de heropstart van
de zittingen. Een aantal pijnpunten werden besproken, wat niet wegneemt dat de samenwerking baliemagistratuur gezwind blijft verlopen. Alle actoren doen wat ze kunnen..

7.

Tucht

De stafhouder had onlangs een zoom-onderhoud met het nieuw opgerichte college van toezicht,
aangaande het gangbare tuchtbeleid aan onze balie. Daaruit bleek enerzijds dat de Leuvense balie
relatief weinig tuchtdossiers hoeft op te starten in vergelijking met heel wat andere - niet zelden
grotere - balies, en anderzijds dat bepaalde vormen van toezicht - in de eerste plaats de witwascontrole
- ietwat onderbelicht is gebleven en derhalve een werkpunt wordt naar de toekomst toe.

VI.

VARIA

1.

Stille ruimte

De stafhouder finaliseert stukje bij beetje de inrichting van de stille ruimte naast de koffiekamer. Er
zullen een aantal boeken uit de oude bibliotheek gerecupereerd worden, en er zal nagevraagd worden
of er een pc met daarop Jura kan geïnstalleerd worden.

2.

App Antwerpen

Mr. G. Francis heeft zich bevraagd bij Antwerps confrater Chris LUYCKX, die aan de Antwerpse
balie mee een app heeft doen ontwikkelen om het zittingsverloop te registreren en alzo al te lange
wachttijden te vermijden. Advocaten worden verwittigd als ze bijna aan de beurt zijn. Het verdient
aanbeveling om ons te informeren op het niveau van de balies zelf, en na te vragen hoe en door wie de
app precies werd ontwikkeld, en hoeveel dit gekost heeft.

Datum eerstvolgende raad: ------ augustus 2020 om 17u.

Mr. Tim OP DE BEECK
Secretaris

Mr. Erwin GOFFIN
Stafhouder

