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VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE
VAN DE BALIE TE LEUVEN
Raad van 23 november 2020
(Gerechtelijk jaar 2020 – 2021)
Aanwezig:
Stafhouder Tim OP DE BEECK, Vicestafhouder Febian APS, Prostafhouder Erwin GOFFIN,
Mrs, Jan DE RIECK, Jacques DE KETELAERE, Veerle VANDUFFEL, Patrick
ZONDERMAN, Yoeri DECKERS, Els VAN ERUM, Tina VAN AERSCHOT, Liesbet
VERMASSEN, Martin DION, Eva VANGOIDSENHOVEN, Hanne VANHOOF, Annelies
VERVAEKE, Joke DECABOOTER en Carolien VANACKER.

Verontschuldigd: ,
/

***

I.

TABLEAUAANGELEGENHEDEN

1.

Opnames op het tableau

•

Mr. Soetkin Mia GOOSSENS
Per 1 november 2020

•

Mr. Anneleen WILLOCX
Per 20 november 2020

•

Mr. Lore SCHAEVERS
Per 1 november 2020
Met behoud van anciënniteit per 1 oktober 2014
Koningsstraat 20
3470 Kortenaken
Tel 0494 787973
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E-mail lore.schaevers@gmail.com
•

Mr. Ann WILSENS
Per 7 november 2020
Met behoud van anciënniteit per 7 januari 2002
Verstrekenstraat 29
3040 Huldenberg
Tel 0490 110365
E-mail ann.wilsens@gmail.com

2.

Weglatingen van het tableau

•

Mr Liesbeth COLLIER
Per 26 oktober 2020
Wegens het aanvaarden van een betrekking onverenigbaar met het beroep van advocaat

•

Mr Joris RAPORT
Per 1 november 2020
Wegens zijn de overstap naar balie van Brussel

3.

Opnames op de lijst van stagiairs

•

Mr Elias PUT
Stagemeester: Mr. T. De Gendt
Koning Leopold I-straat 32
3000 Leuven
Tel.: 016 228664
Fax: 016 299404
GSM.: 0495 75 27 21
E-mail: info@degendtadvocaten.be
Per 23 november 2020

•

Mr Silke MARIEN
Stagemeester: Mr. S. Verbeke
Bondgenotenlaan 132
3000 Leuven
Tel.: 016 237411
Fax: 016 225981
E-mail: info@devlies-law.be
Per 23 november 2020
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II.

KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA

1.

Wijziging kantoorgegevens

•

Mr. Sarina THIJS
Nieuw (hoofd)kantooradres:
Beauduinstraat 2
3300 Tienen
Tel.: 0472 298465
E-mail s.thijs44@gmail.com

•

Mrs. Sam Verbeke, Christos Gounakis, Toon Muysewinkel, Gust Detienne, Hanne
Vanhoof, Stefanie Geens, Maarten Knops, Lynn Verhoeven, Helena Severijns en Jacob
De Cleyn
Nieuw (hoofd)kantooradres:
Koning Leopold I-straat 20
3000 Leuven

•

Mrs. Jan De Rieck, Chris Vandebroeck, Johan Verstraeten, Elke Geysen, Sam Reniers,
Elisabeth Claessens, Sabine Brijs, Roos Peeters en Eline Yoshimi
Nieuw (hoofd)kantooradres:
Fonteinstraat 1a
3000 Leuven
Per 7 december 2020

III.

ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN

1.

Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst

De raad verleent goedkeuring aan de statuten van:
•

Mr. Jens BEHETS, voor oprichting van de BV "JCLB"

•

Mrs. Gust DETIENNE, Sam VERBEKE en Toon MUYSEWINKEL, voor oprichting van
BV “Fort”

•

Mr. Annelies VERVAEKE, voor oprichting van de BV "Advocatenkantoor Vervaeke
Annelies"
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•

Mrs. Monique DEN DULK en Annelies VERVAEKE, voor oprichting van de BV "Mona
Lisa Advocaten"

•

Mr. Annelies VERLINDEN voor oprichting van de BV “Causidicus”

2.

Onderbreking van de stage

•

Mr Ruben Paul EYKENS
Per 18 november 2020, voor de periode van één jaar

IV. BALIE LEUVEN

1.

Commissie erelonen/taxatieadviezen:

De raad behandelt één taxatieadvies (LEU/18-19/0191/EL) ten behoeve van de rechtbank. Bij
de bespreking verlaat Mr. J. Decabooter de vergadering, vermits haar kantoor betrokken partij
inzake is.

2.

Penningmeester

Zoals aangekondigd op de vergadering van de raad van oktober 2020 geeft Mr. L. Vermassen
toelichting bij haar ontwerp van begroting voor 2021.
Waar de OVB aanvankelijk de bijdrage per advocaat wilde verhogen van € 550,00 naar €
600,00, lijkt dit thans toch herbekeken te zullen. Dit heeft zijn repercussies voor onze begroting,
vermits deze verhoging anders 1/1 doorgerekend zou worden in onze baliebijdrage. De OVB zal
finaal stemmen tijdens de AV van 25 november 2020. Blijft de bijdrage per capita, te storten
aan de OVB, dezelfde (i.e. 550,00 €), dan dient zich voor 2021 een begroting in evenwicht aan.
In haar nota licht de penningmeester de diverse uitgaven en opbrengsten van onze balie post per
post toe.
Het overschot van boekjaar 2020 (grotendeels te wijten aan de verlaging van personeels- en
representatiekosten wegens corona) zal deels worden aangewend in 2021 voor de betaling van
de advocatenkaart aan alle advocaten als steunmaatregel (goed voor 68.000,00 €). Er wordt voor
2021 tevens rekening gehouden met de aanwerving van een extra personeelslid, althans vanaf
midden 2021, en er wordt meer gebudgetteerd voor de sociale commissie. Voor volgend jaar zal
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er waarschijnlijk ook een lichte stijging komen van de verzekeringspremie Amlin. Ook moet er
afgewacht worden hoeveel de sponsering (ING Privalis) zal bedragen.
Vanzelfsprekend bekleedt de baliebijdrage die aan de confraters van onze balie wordt gevraagd
een prominente positie bij de inkomsten. De jaarlijks terugkerende hamvraag is of deze
behouden kan blijven, dan wel verhoogd kan worden. Zoals de begroting zich momenteel
aandient, en ervan uitgaande dat de OVB evenmin zal verhogen, kan onze balie eveneens de
baliebijdrage behouden, zonder fundamenteel de reserves te moeten aanspreken. Dit blijkt uit
enkele simulaties die de penningmeester de raad voorlegt.
De raad beslist unaniem de baliebijdrage nominaal te behouden voor 2021. Daar bij wordt nog
opgemerkt dat deze voor de eerstejaarsstagiairs met 165,00 € verminderd wordt, nu hun aandeel
in de verzekeringspolis bij Precura naar 70 % herleid wordt (cfr. Infra).
De raad wisselt voorts nog van gedachten over een eventuele indexering van de bijdrage, die
jaarlijks, dan wel om de zoveel jaar sprongsgewijs aan de orde is. Er wordt unaniem beslist om
tot indexering over te gaan.
De beslissingen van de raad zijn principieel, doch voorlopig, nu de AV van de OVB dient
afgewacht te worden. Op de raad van december zal een en ander formeel worden beslist.

3.

BJB

Mr. T. Van Aerschot bericht aangaande de ontwikkeling van de nieuwe BJB module. Op de
laatste Commissie Rechtshulp van de OVB werd medegedeeld dat er een einde wordt gesteld
aan de huidige samenwerking met ontwikkelaar Brain Solutions, dit gelet op de blijvende
problemen. Tegen 15 december 2020 wordt een nieuwe ontwikkelaar gekozen.
Er blijkt nog geen grote stijging van de aanvragen door de verhoging van de inkomensgrenzen,
maar omwille van de coronamaatregelen dit jaar kan dit moeilijk vergeleken worden met de
voorgaande jaren. Een adequate vergelijking zal pas mogelijk zijn na de corona-crisis.
Mr. T. Van Aerschot deelt ook mee dat inmiddels de audit (vroegere kruiscontrole) aangaande
de pro-deo verslagen die uiterlijk op 15/06/2020 werden afgesloten, van start is gegaan.
Aangaande de hangende dossiers inzake betwistingen van niet toegekende Pro-Deo-aanvragen,
is er enerzijds een arrest tussengekomen van het Arbeidshof te Brussel op 5 november 2020
waarbij het BJB in het gelijk werd gesteld in navolging van het gunstig advies van de
arbeidsauditeur. Bijkomend kan ook verwezen worden naar een verstekvonnis d.d. 19 november
2020 van de Arbeidsrechtbank te Leuven, waar de rechtbank het standpunt van het BJB
eveneens is bijgetreden.

4.

CJB
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Mr. E. Vangoidsenhoven deelt mee dat intussen de telefonische permanenties werden opgestart
en dat er een enorm grote vraag is. Er zal een evaluatie komen aangezien nu reeds blijkt dat de
telefonische permanentie met een frequentie van driemaal 2u per week onvoldoende is om aan
de vraag te kunnen voldoen.
Er zal ook moeten herbekeken worden, in samenspraak met de OVB, of de stageverplichting
voor het geven van adviezen van derdejaars-stagiairs eventueel zou kunnen opgeschort worden
gedurende een nog nader te bepalen periode, nu er momenteel geen adviezen plaatsvinden in het
Huis van de advocaat en het Justitiehuis en er nog geen herneming gepland is. De verschillende
balies hanteren hieromtrent ook elk een andere werkwijze.
De raad zal tijdens de komende raad van december in kaart brengen op welke manier deze
verplichting na het hernemen van de permanenties kan ingehaald worden en/of een vrijstelling
kan verleend worden zodat de opname van de laatstejaarsstagiairs op het tableau van advocaten
niet in het gedrang komt.

5.

Commissie communicatie, marketing en protocol

Mr. J. De Rieck bericht dat mogelijk pas vanaf januari 2020 de werkzaamheden in deze
commissie zullen voortgezet worden.

6.

Commissie Verzekeringen

Mr. Y. Deckers bericht dat Precura heeft bevestigd dat de verlaging van de premie voor
eerstejaarsstagiairs van € 550,00 naar € 385,00 euro zal verminderd worden, en dit vanaf 1
januari 2020. Hun gewaarborgd dagbedrag bij arbeidsongeschiktheid valt van 100,00 € terug
naar 70,00 €, dit omdat 100,00 € voor de meesten de facto een oververzekering inhield. De
verlaging wordt 1/1 in hun baliebijdrage doorgerekend, zodat deze dus verlaagd wordt.
De eerstejaarsstagiairs die zich toch voor een hoger dagbedrag wensen te verzekeren, kunnen
met Precura hieromtrent contact opnemen. Hierover zal nog met de stagiairs gecommuniceerd
worden.

7.

Commissie Stage & Beroepsopleiding

Mr. A. Vervaeke deelt mee dat de lessen ‘on demand’ voor de eerstejaarsstagiairs nog niet zijn
opgestart, doch dat sinds 30 november 2020 inschrijving mogelijk is op het platform.
Vanaf 30 november 2020 treedt het nieuwe stage-reglement in werking, dat ook terug te vinden
is in het balienieuws.
Aangaande de geplande herexamens werden de examenvragen nog niet doorgegeven (onder
meer familierecht zal mondeling moeten plaatsvinden, al dan niet via zoom), zodat dit ook
opnieuw met de directeur van de stageschool zal opgenomen worden, gelet op de voorziene
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deliberatie op 7 december 2020. Mr. F. Aps heeft hierover op 24 november 2020 nog contact
met de OVB.
De raad herinnert de stagemeesters aan hun verplichte rapportering voor stagemeesters tegen 15
december 2020. Op de vergadering van 10 december 2020 zal beslist worden of er een
(facultatief) modelformulier zal beschikbaar zijn.

8.

Commissie Controle rekening derden & witwas

Pro-stafhouder E. Goffin deelt mee dat de controle van de derdenrekeningen voor 2019
ongeveer is afgerond en dat er nog een aantal confraters om verdere uitleg zal worden gevraagd.

9.

Commissie Deontologie/Tucht

De stafhouder doet melding dat in een laatste dossier van tucht inzake het niet behalen van het
vereiste aantal punten permanentie vorming de Tuchtraad een beslissing heeft genomen.
Ingevolge het Cassatiearrest dat op 18 september 2020 is tussengekomen en dat het
insolventiereglement van de OVB vernietigde, werkt de OVB aan een nieuwe regelgeving. De
leden van de AV hadden de gelegenheid om amendementen in te dienen op het nieuw ontwerp
van reglement, wat door de stafhouder en de Leuvense afgevaardigden werd gedaan. Onder
meer werd er geamendeerd tegen het principe om de stafhouder en de gefailleerde advocaat te
verplichten activiteiten in samenspraak te doen gedurende een bepaalde periode. Er zal nog een
bespreking volgen op de commissie deontologie en nadien op de AV van januari 2020.

10.

Commissie Permanente Vorming

Mr. J. De Ketelaere deelt mee dat er een algemene brief werd verstuurd inzake het niet behalen
van het vereiste aantal punten permanente vorming aan de ongeveer 90 advocaten die in dat
geval waren, met verzoek de punten op korte termijn in te lopen. Hierop liepen al tal van
reacties binnen, vaak met het excuus dat wegens corona er heel wat vorming werden afgelast en
het aanbod ondermaats bleef. Nochtans dient vastgesteld dat er tal van webinars werden
aangeboden. De balie zal een inspanning leveren in samenspraak met de Jonge Balie om nog
een aantal webinars of vormingen gratis aan te bieden aan de Leuvense confraters. Onder welke
voorwaarden dit kan, zal naderhand worden meegedeeld (en allicht door de Jonge Balie zelf).
De stafhouder maakt voorts ook de bedenking dat ruim 430 advocaten wél in regel bleken, en
dat het behalen van 20 punten op een volledig gerechtelijk jaar geen bovenmenselijke opdracht
blijkt.
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11.

Commissie Externe Contacten

De vicestafhouder bericht over de vergadering met Mr. Koenraad Timmerman aangaande een
bemiddelingstraject voorafgaand aan de inleidingszitting op de familierechtbank waarover
vorige maand al een tipje van de sluier werd opgelicht: vanuit de magistratuur wordt erop
aangedrongen dit traject op te starten, doch indien er in navolging van het traject in Brussel en
Hasselt een verplichte doorloop moet zijn voorafgaand aan de inleidingszitting, moet de
praktische haalbaarheid bekeken worden, aangezien dit dan op dezelfde dag als de
inleidingszitting zou moeten ingepland worden en er een locatie beschikbaar moet zijn. Met het
aantal geschatte inleidingen rond de twintig zaken, zou dit moeten kunnen georganiseerd
worden. Een concreet plan dient verder uitgewerkt te worden, waarin ook de advocatuur naast
de magistratuur en bemiddelaars betrokken wordt en dat vooral pragmatisch zal dienen te zijn.

12.

Commissie Personeelszaken

Mr. V. Vanduffel licht toe dat het takenpakket van de raad, de stafhouder en het secretariaat
toeneemt en er dringend een extra voltijdse werkkracht nodig is met toch een zekere juridische
bagage. Het aanwerven van een jurist zou dit kunnen ondervangen gelet op de veelal juridische
achtergrond van de taken (o.a. opvolgen regelgeving OVB, commissie erelonen, taxaties en
bemiddelingen, tucht- en klachtendossiers, etc.). In de begroting (cfr. Supra) werd alvast
rekening gehouden met een nieuwe kracht vanaf de zomer. Hierover zal de volgende maanden
nog verder worden bericht.

13.

Sociale Commissie

Mr. J. De Ketelaere bekijkt binnen de commissie de verdere uitwerking van het eerdere ontwerp
van draaiboek, om niet alleen tussen te komen bij ziekte of onbeschikbaarheid van een
confrater, doch ook ingeval van het niet meer functioneren van (het kantoor van) een confrater,
wat kan blijken via indirecte alarmsignalen.
Mr. V. Vanduffel stelt dat binnen de commissie welzijn van de OVB ook verdere aflijning en
een uitgewerkt voorstel bekeken worden, waarbij er onder meer kan gedacht worden aan
loopbaanbegeleiding en/of het aanbieden van pakketten met verplicht volgen van begeleiding of
cursussen. Dit is een volledig nieuwe invalshoek die verdere aandacht verdient.

14.

Commissie Adviezen

De stafhouder deelt mee dat er drie adviezen worden opgesteld voor kandidaat
plaatsvervangende rechters.
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V. OVERLEG BALIE MAGISTRATUUR

De stafhouder deelt mee dat waarschijnlijk in januari 2021 er een nieuw overleg balie
magistratuur staat gepland, waarop onder meer het bemiddelingstraject terug op de agenda staat.
Vice-stafhouder F. Aps benadrukt tevens het belang van diversiteit in de aanstelling van
deskundigen door de rechtbank, waarbij het opvalt dat veelal dezelfde deskundigen worden
aangesteld en er misschien kan besproken worden om een lijst van deskundigen te hanteren.
Een confrater stelt zich de vraag waarom de griffie van de familierechtbank in EOT-dossiers de
vonnissen niet meer naar advocaten opstuurt, wat in andere arrondissementen wel nog zou
gebeuren. Dit punt zal worden meegenomen in het volgende overleg.

VI. CONFERENTIE JONGE BALIE

De stafhouder en de penningmeester zitten op 27 november 2020 samen met de Jonge Balie om
na te gaan of de dotatie van de Jonge Balie van 2020 dient te worden geherevalueerd, aangezien
er minder uitgaven werden gemaakt ingevolge de coronacrisis. Er zal ook bekeken worden of
bepaalde activiteiten die dienden geannuleerd te worden toch kunnen doorgeschoven worden
naar komend jaar.
Een mogelijke vorm van compensatie zou kunnen gelegen zijn in het gratis aanbieden van
enkele van de volgende sessies permanente vorming die de Jonge Balie patroneert. De balie zal
een inspanning leveren in samenspraak met de Jonge Balie om nog een aantal webinars of
vormingen gratis aan te bieden aan de Leuvense confraters. Onder welke voorwaarden dit kan,
zal naderhand worden meegedeeld (en allicht door de Jonge Balie zelf).
Er zal ook nog gecommuniceerd worden aangaande (de betaling van) het lidmaatschap van de
Jonge Balie.

Datum volgende raad: maandag 14 december 2020 om 16u30

Mr. Carolien VANACKER
Secretaris

Mr. Tim OP DE BEECK
Stafhouder

