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

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

Verontschuldigd
Mr. Pascal NELISSEN GRADE

***

I.

TABLEAUAANGELEGENHEDEN

1.

Opnames op het tableau

•
•
•

2.

Mr Sabine BRIJS, per 20.02.2020
Mr Joeri LETEN, per 24.04.2020
Mr Eline VANLUCHENE, per 25.04.2020

Weglatingen van het tableau

• Mr Marleen SCHOUTEDEN
Per 31 maart 2020
Wegens haar pensionering
• Mr Raphael VERSTRAETEN

Per 31 maart 2020
Op eigen eenvoudige aanvraag
• Mr Sara CAPELLE
Per 30 maart 2020
Op eigen eenvoudige aanvraag

3.

Weglatingen van de lijst van stagiairs

• Mr Louise VERSIN
Per 23 maart 2020
Wegens haar overstap naar de Balie van Brussel (NL)
• Mr Emilie DE NEVE
Per 14 april 2020
Wegens haar overstap naar de Balie van Gent
• Mr Sydney CAENEN
Per 1 april 2020
Wegens het niet-hernemen van haar stage na onderbreking op 1 april 2019

4.

Wijziging stagemeester

•

Mr. Charlotte LIESENBORGHS, per 1 april 2020
Nieuwe stagemeester : Mr. S. Verbeke
O.L.V. Broedersstraat 3
3300 Tienen
Tel. 016 80 80 00
Fax: 016 80 80 08

II.

KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA

1.

Wijziging kantoorgegevens

•

Mrs. Dirk DEWANDELEER, Benjamin GILLARD en Catherine KEUNEN
Nieuw kantooradres:
Kolonel Begaultlaan 1a/51
3012 Leuven

Tel.: 016 91 00 06
Fax: 016 91 00 09
Website: www.dglaw.be
•

Mr Joost HUYSMANS
Nieuw emailadres en telefoonnummer:
joost.huysmans@telenet.be
Tel: 0470 07 02 28

III.

ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN

1.

Goedkeuring statuten of samenwerkingsovereenkomst

De raad verleent goedkeuring aan de statuten van:
•

Mrs. Stefaan VAN DER VELPEN en Sofie NIESEN, voor oprichting van de VOF "Van der
Velpen & Niesen"

2.

Erkenning als ere-advocaat

De raad verleent de titel van ere-advocaat aan:
•

Mevr. Marleen SCHOUTEDEN

3.

Omzetting hoofdkantoor in bijkantoor

•

Mr Anne-Sofie LIMME, per 1 april 2020 op het adres Tieltsebaan 5 D te 3272 Messelbroek.

IV.

OVB

1.

Algemene Vergadering OVB

De digitale vergadering van 22 april jl. is relatief goed verlopen. Er werden drie kandidaat-voorzitters
van AV voorgedragen: Mrs. Callens, Demeyer en Van Vlaenderen; zij hebben alle drie hunkandidatuur
toegelicht. Voorts werden er een aantal ontwerpreglementen in overweging genomen.

V.

BALIE LEUVEN

1.

Financiën

Vier confraters blijven in gebreke omtrent de betaling van hun baliebijdrage (althans zij die geen enkele
betaling verrichtten). Zij reageerden ook allerminst op de verzoeken tot betaling, en stelden dus ook
geen afbetalingsplan voor.
Voorts buigt de raad zich over de kwestie omtrent de inschrijvingsgelden voor de eerstejaarsstagiairs.
Momenteel betalen zij geen volwaardige baliebijdrage, maar een forfaitaire kostenvergoeding voor het
eerste onvolledige kalenderjaar dat zij volmaken. Conform ons eigen reglement zou het logischer zijn
om hen proportioneel te laten betalen voor de periode van hun opname tot aan het einde van het
kalenderjaar (doorgaans een kwartaal). De raad kan zich hierin vinden en zal voortaan op deze wijze de
eerstejaars taxeren.

2.

Commissie deontologie

Inzake de voorgestelde aanpassingen van ons baliereglement met betrekking tot de conditionering van
het optreden voor minderjarigen en geesteszieken, kwam er advies van de commissie deontologie van
de OVB binnen. De commissie is van mening dat een globale regeling op Vlaams niveau zich opdringt,
en daarvoor is een beslissing van de raad van bestuur vereist. De bevoegde bestuurder legde de kwestie
reeds voor aan de raad van bestuur, die instemde om reglementerend op te treden, maar alleszins zal het
nog heel wat voeten in de aarde hebben vooraleer het reglement er zal zijn.
De vraag stelt zich dus wat er momenteel op het – Leuvense – terrein kan gebeuren, ten einde toch
enigszins tegemoet te komen aan de doelstellingen van het toekomstige reglement (cfr. verslag van
vorige raad voor de precieze details daarvan). In overleg met de protagonisten van het eerste ontwerp
werd al gewerkt aan een aangepaste formulering van de te wijzigen artikelen, waarbij alvast rekening
wordt gehouden met een aantal bekommernissen van de commissie deontologie van de OVB. De
precieze tekst hierover zal eerstdaags aan de leden van de raad bezorgd worden, om in een volgende
fase te worden gefinaliseerd en ingevoegd in het reglement.

3.

CJB & BJB

CJB-voorzitter Mr. E. Vangoidsenhoven doet verslag over de huidige telefonische werking van de
permanentie eerstelijnsbijstand (op woensdagen en donderdagen van 10u. tot 12u.) en geeft aan dat
deze service gunstig onthaald wordt. Zij zal nagaan of dit systeem geen permanente basis kan krijgen
eenmaal de kinderziektes eruit zijn gefilterd.

Mr. V. Borremans meldt dat het saldo voor de gratis adviezen verleend in de periode september 2018augustus 2019 werd uitbetaald. aan de advocaten die hieraan deelnemen.
Wat het BJB betreft, wordt verder nagedacht aan de wijze van heropstart van het BJB, en hoe daarbij de
nodige veiligheidsmaatregelen in acht kunnen worden genomen. Men zou kunnen heropstarten in het
gerechtsgebouw, maar een en ander zal ook afhangen van de richtlijnen die vanuit de rechtbank (of
vanuit Toezicht en Beheer) zullen komen.
Mr. T. Van Aerschot meldt ten slotte nog dat de uitbetaling van de pro-Deogelden nakend zou zijn.

4.

Commissie Stage en Beroepsopleiding

De raad buigt zich over de vraag in hoeverre het volgen van zittingen eerstelijnsbijstand door de stagiairs
nog langer als nuttige stageverplichting zou worden beschouwd. Los van het feit dat hieraan een zeker
budget wordt gespendeerd (wat a piori geen bekommernis is, hoewel deze bedragen ook wel aan
alternatieve en meer creatieve formules besteed zouden kunnen worden), dringt vooral de vraag zich op
in hoeverre de stagiairs nog veel leren uit deze sessies, nu ook de stagemeesters hun stagiairs toch zouden
moeten betrekken bij de consultaties op kantoor. De raad weegt een aantal alternatieve voorstellen tegen
elkaar af, en komt tot een tussenoplossing: enkel de derdejaars zullen nog één keer een zitting dienen te
volgen als stageverplichting.
Daarnaast komt de commissie terug op de noodregeling die de OVB uitwerkte aangaande de Bubaexamens : deze gaan zoals gemeld door in september. Veel stagiairs zullen hunattest dus pas in het
tweede stagejaar krijgen. Normaliter moet dat met toestemming van de raad gebeuren, maar daarvoor
zal nu vrijstelling worden verleend. De raad verleent voor zoveel als nodig nu reeds deze collectieve
toestemming.
Op de Algemene Vergadering van de OVB van mei wil men trachten digitaal het debat te voeren over
de amendementen aangaande de hervorming van de stage.
Inzake de beroepsopleiding valt te melden dat tijdens de OVB-videomeeting van vorige week, er vanuit
de centrale (OVB-) stageschool weinig interesse scheen te bestaan om van Leuven een aparte afdeling
van de toekomstige eengemaakte stageschool te maken, en ze daarentegen wel in deze van Brussel te
laten opgaan. Bedoeling is om ruwweg per provincie één afdeling in te richten. Lessen on demand
worden vanzelfsprekend centraal verdeeld, maar de werkcolleges kunnen per balie gedecentraliseerd
worden.

5.

Commissie Verzekeringen

Mr. Y. Deckers meldt dat bij makelaar ADD een actualisering werd gevraagd van onze polissen. Wat
betreft de polis “gerechtelijke mandaten” is er de intentie om op termijn over te stappen naar de
collectieve polis afgesloten via de OVB, doch de polis-KBC gerechtelijke mandaten loopt nog steeds en
dient in dat geval opgezegd te worden. ADD blijft intussen uiteraard deze polis-KBC beheren.

6.

Commissie Permanente Vorming

De lokale permanente vorming ligt grotendeels stil, als gevolg van de corona-maatregelen. Er zijn
evenwel tal van gratis webinars te volgen, zodat bijscholing mogelijk blijft en eenieder dus ook verder
punten kan blijven sprokkelen. Vanaf half mei zal de Conferentie van de Jonge Balie allicht ook nieuwe
opleidingen aanbieden via webinars.
Zoals tijdens de vorige raad beslist, zullen deze voor de Leuvense advocaten gratis aangeboden worden.

7.

Commissie Controle rekening derden

Mr. H. Derde meldt dat er begin maart 2020 naar de niet-rapporteerders een rappel werd verstuurd, met
een laatste termijn om dit in orde te brengen. Dit betrof nog 123 confraters, wat erg veel is. Vandaag
blijven nog 14 niet-rapporteringen over. Inmiddels werd ook een lijst van de te controleren rekeningen
bepaald bij lottrekking, en de controles daarvan zullen spoedig starten. In de huidige coronatijden rijst
voor sommigen misschien de vraag hoe de mededeling van opgevraagde stukken dient te gebeuren.
Deze fysiek binnenbrengen blijft een optie, want het secretariaat van de balie is niet gesloten.
Tot slot ook nog aandacht hiervoor: de NOAB heeft een “what to do” gemaakt i.v.m. onbestemde
derdengelden. Het verdient aanbeveling daarvan kennis te nemen, nu de meeste confraters vroeg of laat
wel te maken krijgen met niet (meer) toe te wijzen historische derdengelden. Hierover zal nog worden
gecommuniceerd.

8.

Overleg balie-magistratuur

Eerstdaags staat een vergadering gepland tussen de korpsoversten met als doel verder overleg te plegen
omtrent de heropstart van justitie en de daarmee gepaard gaande maatregelen. Zodra er meer nieuws is,
volgt verder communicatie daarover.
Met betrekking tot de werken in het justitiepaleis valt te melden dat er momenteel niet meer wordt verder
gewerkt aan de voltooiing van de tweede verdieping. Bijgevolg hebben we de aldaar voorziene
kruiswanden (gesprekshoekjes) nog niet kunnen plaatsen. De schrijnwerker wilde voorlopig ook nog
niet starten met stille ruimte naast de koffiekamer omdat deze werken meerdere mensen aan mankracht
vergen, hetgeen momenteel niet kan.

9.

Tucht

Er werden vier nieuwe tuchtdossiers geopend tegen de hogervermelde confraters die geen enkel teken
van leven gaven als reactie op de vraag tot betaling van de baliebijdrage (cfr. punt V.1).
In vier andere dossiers (inzake manifeste puntentekorten in de permanente vorming) werd een
verwijzingsbeslissing naar de Tuchtraad te Brussel opgemaakt.

10.

Commissie communicatie

Mr. J. De Rieck meldt dat de marketingdag wegens de coronacrisis on hold staat, nu ook de erfgoeddag
is afgelast. Maar uitstel is geen afstel. Het plan is om de marketingdag met hetzelfde thema te verplaatsen
naar volgend jaar. De gedane investeringen zijn derhalve niet verloren.

VI.

VARIA

1.

Verkiezingen en datum AV

De AV en aansluitend de receptie van de nieuwe stafhouder op 26 juni 2020 kunnen omwille van de
coronacrisis niet doorgaan, zoveel is nu reeds duidelijk. De raad denkt voor deze AV aan alternatieve
formules, die het mogelijk maken om aan onze confraters toch een 'state of the union' te presenteren, en
tevens de uittredende en nieuwe stafhouder een woordje te gunnen. Meer nieuws daarover volgt
binnenkort.

2.

Steunmaatregel corona-crisis

De raad is zich bewust van de erg moeilijke financiële tijden waarin ons beroep momenteel is gedompeld
vanwege de coronacrisis. Om de noden enigszins te lenigen overweegt de raad om tussen te komen in
de kosten van hernieuwing van de baliekaart, die zich in september 2020 aandient voor de meerderheid
van onze confraters. De precieze kostprijs voor de nieuwe kaart ligt nog niet vast, maar deze zal allicht
meer dan 100 € bedragen. De steunmaatregel is eenmalig. De praktische invulling en uitwerking van de
steun worden tijdig uitgewerkt.

3.

Brief Mevr. E. Michaux

KUL-onderzoekster Emilie MICHAUX richtte een brief aan onze balie waarin ze om medewerking van
de advocaten vraagt in een studie naar het bepalen van het profiel van een goede rechter. Bijdrages zijn
uiteraard anoniem. Wie wil meewerken (via een zoom-meeting allicht) kan daarvoor een mail tot de
stafhouder richten.

Datum eerstvolgende raad: maandag 18 mei 2020 om 17u.

Mr. Tim OP DE BEECK
Secretaris

Mr. Erwin GOFFIN
Stafhouder

