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VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE
VAN DE BALIE TE LEUVEN
Raad van 26 oktober 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, Veerle
BORREMANS, Liesbet VERMASSEN, Eva VANGOIDSENHOVEN, Annelies VERVAEKE,
Joke DECABOOTER en Carolien VANACKER.

Verontschuldigd: ,
Mrs Martin DION en Hanne VANHOOF

***

I.

TABLEAUAANGELEGENHEDEN

1.

Opnames op het tableau

•

Mr. Janne THUYS
Per 23 oktober 2020

•

Mr. Valerie CHRISTENS
Per 23 oktober 2020

•

Mr. Nathalie ALBERT
Per 16 oktober 2020

•

Mr. Britt VANLUYTEN
Per 1 oktober 2020

•

Mr. Hendrik BAUMANS
Per 1 november 2020
Met behoud van anciënniteit per 20 november 2017
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Diestsevest 32 bus 0d
3000 Leuven
Tel 0498 321605
E-mail Hendrik.baumans@gmail.com
•

Mr. Sarina THIJS
Per 16 oktober 2020

2.

Weglatingen van het tableau

•

Mr Anne VAN LANGENDONCK
Per 30 september 2020
Op eigen eenvoudig verzoek

•

Mr Marlies VAN GOOL
Per 2 oktober 2020
Op eigen eenvoudig verzoek

•

Mr. Rik VANREUSEL
Per 13 oktober 2020
Wegens zijn overstap naar de balie van Gent

•

Mr Martine VERPLANCKE
Per 9 oktober 2020
Wegens haar overstap naar de balie van Limburg

3.

Weglatingen van de lijst van stagiairs

•

Mr Luna DE BOECK
Per 21 september 2020
Wegens haar overstap naar de balie van Brussel

II.

ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN

1.

Erkenning als stagemeester

De raad erkent als stagemeester:
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•

Mr Tina MERCKX

•

Mr Esther SCHOOLMEESTERS

•

Mr. Gabriel GHYSELEN

•

Mr. Steven VERBEKE

2.

Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst

De raad verleent goedkeuring aan de statuten van:
•

Mr. Ilse KEMPENEERS, voor oprichting van de BV "Advocatenkantoor Ilse Kempeneers"

•

Mr. Hendrik BAUMANS, voor oprichting van de BV “Areaal”

III. OVB

1.

Commissie Stafhouders

De stafhouder deelt mee dat er aangaande de controle op de witwaswetgeving door de balies een
principiële keuze zal moeten worden gemaakt: ofwel zelf de nodige controlestructuren op poten
zetten, ofwel dit in handen van de OVB te laten. De tweede optie biedt alleszins meer garanties
m.b.t. de uniformiteit en continuïteit van de controles. De OVB is bereid te werken aan een
witwascel die de nodige knowhow in huis zal hebben, al zal daar dan in elk geval ook een
prijskaartje aanhangen.
Er komt ook een nieuwe eenheidsmodule op het privaat luik van de website van de OVB die de
permanente vorming, de beroepsopleiding en de stage op een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke wijze met elkaar zal integreren. Voor de permanente vorming beoogt men via één
klik het puntentotaal te kunnen zien, de vormingen onmiddellijk te kunnen betalen, webinars
aan te bieden en automatisch ook het puntenattest te kunnen toevoegen. Sommige lessen on
demand van de beroepsopleiding zullen in principe tegen dit voorjaar allicht voor alle advocaten
(betalend) worden aangeboden.
Er is een unaniem akkoord van alle stafhouders naar de OVB toe om Kleos (product van
Kluwer) als nieuwe baliesoftware aan te kopen.
Intussen werden de lijsten gecommuniceerd met een overzicht van de nieuw samengestelde
OVB-commissies (mandaten 2020 – 2023). Balie Leuven blijkt goed vertegenwoordigd, en heel
wat commissieleden die vroeger in een commissie zetelden kunnen dit verder blijven doen.
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2.

Commissie Deontologie

De stafhouder bericht dat er op 18 september 2020 een cassatiearrest is tussengekomen dat de
insolventieregeling zoals opgenomen in de OVB-codex in haar geheel heeft vernietigd. Meer
bepaald werd geoordeeld dat het faillissement van een vrij beroep enkel kan leiden tot de
stopzetting van de op datum van de faillietverklaring uitgeoefende activiteit, maar niet tot het
verlies van rechtswege van de toegang tot de bewuste activiteit en het verhinderen of
bemoeilijken van een zelfs identieke activiteit. Ambtshalve weglating van het tableau ingevolge
faillissement kan dus niet meer. De OVB beraadt zich over nieuw reglement inzake insolventie,
waarvan een ontwerp op de komende AV mogelijk al in overweging zal worden genomen..

IV. BALIE LEUVEN

1.

Penningmeester

Mr. L. Vermassen deelt het resultaat mee voor het 3e kwartaal van dit boekjaar 2020 en stelt dat
dit zeer positief is in vergelijking met 2019. Meerdere posten scoren gemiddeld veel beter en de
meeste grote kosten, waaronder verzekering en personeel, zijn reeds betaald. Momenteel tekent
zich een overschot van ongeveer 40.000,00 € af op de begroting.
Tijdens de raad van november zullen verschillende simulaties van begroting bekeken worden en
zal besproken worden welke opties er zijn en hoe dit overschot verder kan aangewend worden.
Eerder werd al beslist om tussen te komen in de hernieuwingskosten van de advocatenkaart (met
een kostprijs van ongeveer 65.000,00 €), en ook alle permanente vormingen die door de
conferentie van de Leuvense balie werden georganiseerd tussen april en augustus 2020 werden
door onze balie gefinancierd ten einde ze voor de deelnemende confraters gratis te maken. Er
zal volgende maand tevens besproken worden wat de financiële impact zal zijn voor de balies
van de implementatie van de witwascontrole, alsook van de stijging van de kostprijs van de
verzekering beroepsaansprakelijkheid.

2.

BJB

Mr. T. Van Aerschot deelt mee dat er nog steeds in corona-modus wordt gewerkt. Meer bepaald
worden de aanvragen zoveel als mogelijk digitaal gedaan, doch indien nodig kan er wel een
afspraak worden gemaakt.
Er was beloofd dat de nieuwe module voor het BJB tegen september zou klaar zijn, reden
waarom de dossiers ook tegen 15 juni 2020 dienden te worden afgesloten, doch deze module
laat nog steeds op zich wachten. Indien deze niet op korte termijn operationeel zal zijn, zal
moeten gekeken worden naar een andere optie.
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Mr. T. Van Aerschot verwijst naar één dossier dat hangende is bij het Arbeidshof te Brussel, dat
bij verstek werd behandeld en waarin een arrest zal tussenkomen op 5 november 2020.
Verder zal de verhoging van de inkomensgrenzen stilaan voelbaar worden via een stijging van
het aantal aanstellingen. Deze inkomensgrenzen staan eveneens vermeld op de website van onze
balie.
De stafhouder maakt van de gelegenheid gebruik om de deontologische informatieverplichting
omtrent eventuele mogelijkheid op pro-deobijstand aan de rechtszoekende (en een effectieve
controle daarvan) nogmaals in herinnering te brengen.

3.

CJB

Mr. E. Vangoidsenhoven deelt mee dat er door het wegvallen van de meeste fysieke
permanenties een telefonische permanentie werd opgericht, waarbij er voldoende bereidheid
werd gevonden bij de Leuvense advocaten om gedurende drie dagen per week - met name
maandag, dinsdag en donderdag van 16u tot 18u - deze permanentie te verzorgen.
Intussen gebeurden ook de uitbetalingen voor de periode van 1 september 2019 tot 31 augustus
2020, waarbij er uitgegaan werd van een bedrag van 75,00 € voor tableau-advocaten en 37,50 €
voor stagiairs.
Binnen deze commissie is er continu evolutie ingevolge de situatie op het terrein.

4.

Commissie communicatie, marketing en protocol

Stafhouder J. De Rieck stelt dat de publicatie van de zittingsrollen intussen werd geëvalueerd.
De raad vindt het aangewezen dat de rollen van de verschillende rechtbanken zouden gebundeld
worden en/of er een inventaris zou worden gemaakt dewelke dan via een aantal kanalen zouden
kunnen verspreid worden.
Momenteel kruipt er zeer veel tijd in het opstellen van de lijsten en het online zetten ervan en
zijn er nog een aantal misverstanden in het doorgeven van de rollen en/of blokken door de
griffies, onder meer omdat ze ons niet steeds op dezelfde wijze worden aangeleverd..
Stafhouder J. De Rieck geeft voorts een stand van zaken omtrent de J-box.. De J-box is een
applicatie binnen DPA-deposit, dewelke wordt gebruikt door de rechtbanken om vonnissen,
beschikkingen, … mee te delen aan de advocaat, die hiervan dan een melding in zijn mailbox
ontvangt. Voorlopig maken enkel de vredegerechten (en niet allemaal) gebruik van de J-box.
Hat valt te verwachten dat op korte termijn ook andere rechtbanken gebruik zullen maken van Jbox. Het is de bedoeling dat dit op korte termijn het verzenden van vonnissen, … via de post,
vervangt. De lijst kan geconsulteerd worden via https://dp-a.be/nl/lijst-vredegerechten-jbox.
Advocaten die regelmatig op het vredegerecht verschijnen hebben er dus alle belang bij om hun
J-box te activeren. Dit kan via de DPA-applicatie. De OVB communiceert regelmatig over de Jbox en andere digitale thema’s.
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Momenteel is er een wildgroei aan e-kanalen zodat een duidelijk overzicht van alle kanalen zou
moeten gecommuniceerd worden. Er wordt gesuggereerd om hieraan tegemoet te komen via een
specifieke infosessie hierover, eventueel gekaderd in een ruimer thema betreffende de
organisatie van kantoor.
Stafhouder J. De Rieck verwijst tenslotte naar het rapport van de socialmediacampagne waaruit
blijkt dat veel mensen voor het eerst de website van onze balie consulteerden en deze vooral
zoeken naar eerstelijnsbijstand en soms ook naar concrete advocaten.
Er was tijdens de zomervakantie ook een promotiecampagne met 3 vaste beelden en filmpjes via
facebook en linked-in waarbij er toch een 1000-tal keren werd doorgeklikt naar de balie van
Leuven. Deze campagne kan aldus positief geëvalueerd worden, doch gelet op de moeilijke
meetbaarheid van concrete resultaten zal bekeken worden of deze promotiecampagne zal
verdergezet worden.

5.

Commissie Verzekeringen

De stafhouder geeft toelichting omtrent de vergaderingen die hij had met een vertegenwoordiging van resp. Precura d.d. 23.09.2020 en van Amlin d.d. 30.09.2020
Op de vergadering van Precura werd een duidelijke uiteenzetting gegeven omtrent de diverse
specifieke polisvoorwaarden. Zoals bekend is de basispolis die de OVB afsloot met Precura
goed voor een dagvergoeding à 100,00 € (26 dagen per maand), en dit tegen een 1 op 1
doorgerekende premie van 550,00 € per jaar per capita. Aandacht wordt gevraagd voor
confraters die van een persoonlijk ondernemerschap overgaan naar een vennootschap, waarbij
zij soms nalaten dit te melden aan Precura. Wie zich een relatief laag loon uitkeert, kan bij
ziekte plots oververzekerd blijken. Er wordt aandacht gevraagd voor de nog te weinig bekende
omzetverzekering voor vennootschappen.
De raad buigt zich verder over de kwestie omtrent eerstejaarsstagiairs, die ook vaak
oververzekerd blijken. Na hierover van gedachten te hebben gewisseld, beslist de raad unaniem
de dagvergoeding (voortaan 70,00 €) en daaraan gekoppeld de premie voor hen te verminderen.
Bijverzekeren blijft echter steeds mogelijk voor de stagiairs met hogere stagevergoeding dan het
minimumbedrag.

6.

Commissie Stage & Beroepsopleiding

De beroepsopleiding werd intussen volledig hervormd, wat betekent dat wij één geheel
uitmaken met Brussel, doch de werkcolleges zullen nog steeds kunnen doorgaan in Leuven en
ook Brusselse confraters zullen in Leuven werkcolleges kunnen volgen. Voor elk vak zijn er
minstens drie docenten aangezocht. De lessen on demand zullen doorgaan vanaf november 2020
met ook de mogelijkheid voor tableauadvocaten om deze gedeeltelijk en tegen betaling te
volgen.
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Mr. A. Vervaeke licht de beslissing van de AV inzake de kosten van de beroepsopleiding 20202021 toe. De kostprijs werd voor eerstejaarsstagiairs herleid tot 500,00 € (i.p.v. de eerst
voorziene 1350,00 €) nu deze beslissing pas zeer laat werd genomen en de stagemeesters deze
extra kostprijs niet meer konden meedelen aan hun startende stagiairs. Dit moet naar volgend
gerechtelijk jaar duidelijk gecommuniceerd worden tijdens sollicitaties. De OVB zal het
verschil volledig op zich nemen, en hoopt dat de te ramen kostenvergoeding volgend jaar
sowieso wat lichter zal uitvallen dan 1350,00 €.
Nog twee stagiairs dienen hun eed af te leggen.
De vraag werd opgeworpen of een halftijdse stage, d.w.z. een stage waarbij men slechts halftijds
werkt als advocaat (doch niet het delen van een stagiair tussen twee advocaten) mogelijk is,
doch gelet op de stageverplichtingen is dit, praktisch alleen al, onhaalbaar.

7.

Commissie Controle rekening derden & witwas

Stafhouder E. Goffin deelt mee dat de eindevaluatie aangaande de controle van derdengelden zo
goed als rond is. De resultaten zullen aan de stafhouder worden meegedeeld.

8.

Commissie Deontologie/Tucht

De stafhouder doet melding van de uitspraak van de tuchtraad inzake 5 tuchtzaken, die quasi
alle het niet-betalen van de baliebijdrage of het niet behalen van het vereiste aantal punten
permanente vorming tot voorwerp hadden.

9.

Sociale Commissie

Mr. J. De Ketelaere verwijst naar een aantal sociale tussenkomsten inzake confraters die, onder
meer tijdelijk door ziekte, uitvielen, en waar een oplossing kon gevonden worden voor het
behartigen van de dossiers en het overnemen van andere verplichtingen. Er wordt ook gewerkt
aan een draaiboek om te stroomlijnen op welke manier in dergelijk geval kan worden
opgetreden. De raad zal het ontwerp van dit draaiboek in een latere fase verder bespreken.

10.

Commissie Personeelszaken

Mr. V. Vanduffel licht toe dat de samenwerking met Wendy als koffiedame intussen werd
beëindigd, doch dat er intussen reeds twee nieuwe kandidaten werden gevonden om telkens
twee dagen de koffiekamer open te houden, zodra de koffiekamer opnieuw open mag gaan. Er
volgen nog gespreken met een derde koffiedame om de resterende dag op te vullen.
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Gelet op de toename van het takenpakket van het secretariaat en van de diverse commissies,
mede gelet op corona, wordt overwogen om de reeds bestaande plannen omtrent het aanwerven
van een extra personeelslid aan onze balie ietwat te bespoedigen.

11.

Commissie permanente vorming

Mr. J. De Ketelaere deelt mee dat de controles binnenkort zullen worden gestart, waarna
confraters met een tekort aangeschreven zullen worden. Er zal nog ingehaald kunnen worden,
waarna in een latere fase de ontbrekende puntenaantallen nog overgezet dienen te worden.
De stafhouder roept bij deze eenieder op om nazicht te verrichten van zijn puntenaantallen op
het privaat luik van de OVB, alsook ontbrekende attesten van effectief gevolgde vormingen
alsnog te uploaden.
Er zullen nog een aantal opleidingen aangaande deontologie worden georganiseerd zodat de
mogelijkheid wordt gegeven om het vooropgestelde aantal punten per vijf jaar voor deontologie
te behalen.

V. OVERLEG BALIE MAGISTRATUUR

De stafhouder geeft uitleg over de bespreking overleg met de balie magistratuur op 14 oktober
2020.
Er werd voorgesteld door een Leuvense confrater om ook in Leuven, voorafgaand aan de
inleidingszitting van de familierechtbank, een bemiddelingstraject op te starten. Dit werd
positief onthaald door de magistraten in familiezaken, zolang deze bemiddeling de reeds
ingeleide zaken niet blokkeert. Dit project dient nog verder besproken en/of uitgewerkt te
worden.
De voorstelling van de stagiairs aan de magistratuur in principe zal doorgaan in een lightversie
(zonder stagemeester) op 13 november 2020 om 13u in de assisenzaal, waarbij dit jaar Mevr. de
arbeidsauditeur de eer heeft een woordje tot de nieuwe stagiairs te richten.
Er zijn een aantal klachten aangaande de werking van de Vredegerechten te Leuven, gezien
deze gedurende enkele dagen, zonder enige aankondiging, gesloten waren. Deze zouden
momenteel terug open zijn.
De meeste griffies (behalve de griffie van de ondernemingsrechtbank) werken vanaf deze week
ook terug op afspraak. Mailadressen die dienen om een afspraak te maken werden door de
rechtbank meegedeeld en in een afzonderlijk balienieuws doorgestuurd.
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VI. CONFERENTIE JONGE BALIE

De openingsconferentie die plaatsvond op 5 oktober 2020 werd zeer positief onthaald. Ondanks
de moeilijke omstandigheden en de beperktere versie waarin dit event diende georganiseerd te
worden, was deze editie zeer geslaagd en heeft ze het nieuwe gerechtelijk jaar feestelijk
ingeluid. De stafhouder is de Jonge Balie zeer erkentelijk voor hun puike organisatie, die het
ook mogelijk maakte dat ons Leuvense publiek via live-streaming de zitting kon volgen.
Ongeveer 150 confraters maakten hiervan gebruik en logden in.

Datum volgende raad: maandag 23 november 2020 om 17u

Mr. Carolien VANACKER
Secretaris

Mr. Tim OP DE BEECK
Stafhouder

