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VERSLAG VAN DE RAAD VAN DE ORDE
VAN DE BALIE TE LEUVEN
Raad van 27 januari 2020
(Gerechtelijk jaar 2019 – 2020)

Aanwezig:
Stafhouder Erwin GOFFIN, Prostafhouder Jan DE RIECK, , Pascal NELISSEN GRADE,
Veerle BORREMANS, Hilde DERDE, Febian APS, Tina VAN AERSCHOT, Gunter
FRANSIS, Yoeri DECKERS, Carolien VANACKER, Tim OP DE BEECK en vanaf 17u.15
Mrs. Liesbet VERMASSEN, Patrick ZONDERMAN en Annelies VERVAEKE

Verontschuldigd:
Mrs. Veerle VANDUFFEL, Eva VANGOIDSENHOVEN en Elien VAN KERCKHOVEN

***

I.

TABLEAUAANGELEGENHEDEN

1.

Opnames op het tableau

•
•

Mr Sofie SCHEPENS, per 23.01.2020
Mr Céline LIBERT, per 20.12.2019

•

Mr Steven VERBEKE
Bondgenotenlaan 132
3000 Leuven
Tel.: 015 23 74 11
Fax: 015 22 59 81
Per 20 januari 2020, met behoud van anciënniteit sinds 7 januari 2013

•

Mr Miet DRIESSEN (als bijkantoor)
Vaartstraat 41
3000 Leuven
Tel.: 03 337 73 57

- p. 2

GSM: 0475 91 08 88
E-mail: info@driessenadvocaten.be
Per 1 januari 2020
•

Mr Philippe VANBELLEN
Brusselsesteenweg 62
3000 Leuven
Tel.: 016 22 26 38
GSM: 016 22 97 59
Per 1 januari 2020, met behoud van anciënniteit sinds 1 januari 2004

2.

Weglatingen van het tableau

•

Mr José DEVOS
Per 31 december 2019
Wegens zijn pensionering

•

Mr Marc VANDENBEMPT
Per 31 december 2019
Wegens zijn benoeming als rechter in de rechtbank van eerste

•

aanleg van Limburg

Mr Sarah BROUWERS
Per 31 december 2019
Wegens haar benoeming als rechter in de nederlandstalige rechtbank van eerste
van Brussel

•

Mr Annita REYNDERS
Per 31 december 2019
Wegens haar pensionering

•

Mr Kim SWERTS
Per 6 januari 2020
Wegens haar overstap naar de balie van Limburg

•

Mr Johan BREES
Per 31 december 2019
Wegens zijn overstap naar de balie van Limburg

•

Mr Stephanie MICHEL
Per 15 januari 2020
Wegens haar overstap naar de balie van Limburg

3.

Weglatingen van de lijst van stagiairs

aanleg
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•

Mr Justin VAN LIEFFERINGE
Per 31 december 2019
Wegens het aanvaarden van een betrekking onverenigbaar met het beroep van advocaat

4.

Wijziging stagemeester

•

Mr. Charlotte VAN TIGCHELT, per 1 janruari 2020
Nieuwe stagemeester : Mr. W. Van Betsbrugge
Vierde lancierslaan 70
3300 Tienen
Tel. 016 78 06 19
Fax: 016 78 06 21
Email: charlotte.van.tigchelt@gmail.com

II.

ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN

1.

Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst

Verzoeken vanwege:
•

Mr. Rudi BOLLEN, voor oprichting van de BV "Bollen Advocaten"

•

Mrs. Tim OP DE BEECK en Kristel JANSENS, voor oprichting van de BV "Op de
Beeck & Jansens"

•

Mr. Ignace PELGRIMS, voor oprichting van de groepering "Pelgrims-Goudenhooft"

2.

Erkenning als ere-advocaat

Vanwege een magistraat (thans actief in een ander gerechtelijk arrondissement) die ooit lid was
van onze balie, werd het verzoek tot erkenning van ere-advocaat ontvangen.
De raad toetst deze vraag aan de gangbare criteria die hiervoor in het leven zijn geroepen (met
name het zich op een of andere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de balie) en wisselt
hierover van gedachten. De raad is van oordeel dat er geen omstandigheden voorliggen dit de
titel van ere-advocaat verantwoorden en wijst het verzoek af.

3.

Schrapping bijkantoor
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•

Mr Stefanie DENORME, per 31 december 2019 op het adres Stationsstraat 60A te 3051
St.-Joris-Weert.

III.

OVB

2.

Algemene Vergadering OVB

De stafhouder meldt dat de minimumvergoeding voor een eerstejaarsstagiair - ondanks een
tegenstem van de Leuvense afgevaardigden - opgetrokken werd naar 1800,00 € per maand. Hoe
de zaken hierdoor op het terrein zullen evolueren (toename of afname van stageplaatsen) zal de
toekomst uitwijzen.
Er wordt nu ook werk gemaakt van het inputten van de punten permanente vorming via de
advocatenkaart. Hierover volgt later meer informatie.

IV.

BALIE LEUVEN

1.

Commissie Financiën

Mr. L. Vermassen deelt mee dat de betalingen van de baliebijdrage vlot binnenlopen, wat toe te
juichen is.
Opvallend is wel dat er zich steeds meer een tendens van afbetalingsverzoeken aftekent. Een
honderdtal confraters richtten een dergelijk verzoek tot de penningmeester, waarbij sommigen
het als een “verworven recht” schijnen te beschouwen dat de bijdrage maar tegen augustus van
het jaar dient betaald te worden. Dit is, voor alle duidelijkheid, een misvatting. Het toegekend
krijgen van een afbetalingsplan is en blijft een uitzonderlijke gunst, en hierin wordt doorgaans
een standaardplan voorzien, waarbij het zwaartepunt van de betaling niettemin in een vroege
fase wordt verwacht. Niet alleen zorgt het aanvaarden van allerhande afbetalingsplannen voor
veel boekhoudkundige chaos, maar tevens dient men zich te realiseren dat onze balie zelf al vrij
vroeg op het jaar de bijdragen en diverse verzekeringspremies aan de OVB dient door te storten.

2.

Commissie Verzekeringen en Sociale Voorzieningen

Er werd een vergadering met de stafhouders bij Precura samengeroepen, waarbij Mr. Y.
DECKERS de stafhouder heeft vertegenwoordigd. Er werd uitleg gegeven over een vernieuwd
schadebeheer. Met de wijziging van de voorwaarden heeft Precura de zaken beter onder
controle, al blijven de aangiftes van psychische aard (+/- 27%) zorgen baren. Hieruit komen ook
veel klachtendossiers voort. Een ander probleem is het oververzekerd zijn van sommige
confraters (nl. voor meer dan 80%, van hun inkomen) indien zij binnen hun vennootschap
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zichzelf een laag loon uitkeren. Dit kan evenwel worden opgelost door het afsluiten van een
omzetverzekering bij Precura in plaats van een individuele aanvullende verzekering voor
innkomstenverlies. Confraters met vragen hierover kunnen bij Precura terecht. Op 6 februari
2020 strijkt de OVB-roadshow "Voor de zekerheid" over verzekeringen en collectieve
voorzieningen in Leuven neer, met als spreker onder meer Mr. J. KEUSTERMANS (over het
thema stress en burn-out).
Balie Leuven is verzekerd voor 2,5 miljoen € in BA. Dit bedrag kan opgetrokken worden, maar
de raad ziet daartoe geen aanleiding.

3.

Commissie Stage en Beroepsopleiding

Mr. A. Vervaeke meldt dat twee stagiairs graag een onderhoud willen met de stagecommissie,
en deelt ook mee dat de stagiairsverantwoordelijke hierover werd ingelicht. Er zal een meeting
belegd worden.

4.

Commissie Tucht

De stafhouder meldt dat er acht tuchtdossiers werden geopend inzake zware puntentekorten in
de permanente vorming. Hierin zullen binnenkort de procedures opgestart 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).
Zowel op linked-in als op Facebook zouden er zoveel mogelijk foto’s moeten worden gepost,
omdat ook het beeld zijn taak vervult. Er is overigens ook nog de account van de Conferentie
van de Jonge Balie die mee voor de nodige publiciteit kan zorgen.
Midden februari vergadert de commissie opnieuw.

6.

Commissie Permanente Vorming

Een eerste reeks confraters die niet in orde waren wat permanente vorming betreft (onvoldoende
puntenaantal) werden zoals in tucht door de raad gehoord, ten einde na te gaan of zij, ondanks
hun tekort, toch nog op de specifieke lijsten van erkend stagemeester, dan wel beschikbaarheid
eerste- of tweedelijnsbijstand zouden kunnen blijven staan.
De raad hoort meerbepaald drie confraters, die in persoon verschijnen. Na afloop verlaat de
stafhouder de raad, die beraadslaagt en tot een beslissing komt in ieder dossier.

7.

Commissie Controle rekening derden
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Mr. P. Zonderman meldt dat er gewerkt wordt aan een gedigitaliseerd systeem van controle van
de derdenrekeningen. Meer info daarover volgt nog.

8.

Overleg balie-magistratuur

Het justitiepaleis zal volledig gerestaureerd zijn tergen maart 2020. Het meubilair dat onze balie
bestelde (stille ruimte en consultatieboxen op de tweede verdieping) zouden tegen februari 2020
geleverd kunnen worden, maar het zal te bezien zijn of deze zones dan al toegankelijk zullen
zijn.
Daarnaast blijkt het nodig om toch opnieuw nog eens de puntjes op de i te zetten met de
magistratuur i.v.m. de correctionele zittingen, waarbij bepaalde elementen van het protocol toch
enigszins in onbruik schijnen te raken. Dezelfde geluiden zijn te horen i.v.m. de zittingen van de
jeugdrechtbank. Belangrijk naar het volgende overleg toe is dan wel dat de verzuchtingen
duidelijk gebundeld zouden worden en dat er concrete voorstellen zouden worden gedaan.

VII. VARIA

1.

Vastleggen verkiezingen en datum AV

Voorgesteld wordt om de verkiezingen te laten doorgaan op 22, 23 en 24 juni 2020,
stemopneming op 25 juni en de AV en aansluitend de receptie van de nieuwe stafhouder op 26
juni 2020. De raad stemt hiermee in.

2.

Evaluatie nieuwjaarsreceptie 24.01.2019

In een vorig verslag werd reeds vermeld dat Stad Leuven m.b.t. de receptie in het Stadhuis voor
wat logistieke ongemakken zorgde, maar dit werd goed opgelost via onze eigen catering.
Kwalitatief was de receptie absoluut op peil. Minpunt was wel de geluidskwaliteit, wat maakte
dat de speech van de stafhouder in een holle galm verloren ging. Mr. A. Vervaeke doet haar
beklag over de totale afwezigheid / onbereikbaarheid van de bevoegde persoon die ter plekke als
aanspreekpunt zou fungeren. De vraag rijst of we er nog gewenst zijn, en of er sowieso geen
andere locatie moet worden gezocht.

Datum volgende raad: maandag 17 februari 2020 om 17u.

Mr. Tim OP DE BEECK
Secretaris

Mr. Erwin GOFFIN
Stafhouder

