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I.

TABLEAUAANGELEGENHEDEN

1.

Opnames op het tableau



Mr Estelle DELAUNOY
Rode Poort 3
3078 Everberg
Tel.: 0495 94 12 35
Email: estelle.delaunoy@advocaat.be
Per 23 april 2018, met behoud van anciënniteit sinds 12 juni 2006

2.

Opnames op de lijst van stagiairs



Mr Sarina THIJS
Stagemeester: Mr N. Michiels
Diestsesteenweg 375 / 0001

3010 Kessel-Lo
Tel.: 016 62 38 53
Fax: 016 62 38 56
Per 23 april 2018, met behoud van anciënniteit sinds 16 oktober 2017

II.

KANTOORGEGEVENS & PERSONALIA

1.

Wijziging kantoorgegevens



Mr. Lucas DE SMET
Nieuw kantooradres:
O.L.V.-Broedersstraat 3
3300 Tienen
Tel.: 016 80 80 00
Fax: 016 80 80 08
E-mail: lucas@advocaatdesmet.com

III.

ERKENNINGEN – ONDERBREKINGEN – SCHORSINGEN - STATUTEN

1.

Erkenning als stagemeester

De raad erkent als stagemeester:


Mr Tim DE KETELAERE

2.

Schrapping bijkantoor



Mr Imelda DELCON, per 12 april 2018 op het adres Prinsenbos 4 te 3460 Bekkevoort.

IV.

O.V.B.

Een aantal OVB-commissieverslagen worden ter kennis van de raad gebracht, onder meer:

Commissie Stafhouders
Op het verslag van de door de OVB aangestelde experten inzake de modernisering van de advocatuur
dient de OVB tegen 30 juni 2018 haar opmerkingen over te maken aan de minister. Ook de jonge
balies zullen nog gepolst worden. Voorlopige suggesties worden al bekeken op de komende Algemene
Vergadering (AV) van de OVB op 26 april 2018. Over sommige punten lijkt er stilaan eensgezindheid
te komen, zoals het contractuele karakter van de ereloonbepaling met bewijsplicht ervan. Andere
topics blijven open voor discussie: de uitbreiding van het beroep van advocaat: tot hoever kan deze
gaan? Welke zijn de onverenigbaarheden? Welke nieuwe beroepsopleiding moet worden voorzien: 4
maanden les en dan een verkorte stage?
Voorts ligt op die AV van 26 april 2018 ook nog het voorstel voor tot hervorming van de
samenstelling en werking van de AV.
Het reglement omtrent de advocaat en insolventie treedt vanaf 1 mei 2018 in werking. Een nieuw
artikel daarin voorziet dat de advocaat die failliet is verklaard, ambtshalve wordt weggelaten van het
tableau of van de lijst van stagiairs. Weliswaar kan deze wel meteen opnieuw zijn inschrijving vragen.

V.

BALIE LEUVEN

1.

Taxaties

Mr. A. Coun, voorzitter van de taxatiecommissie, geeft een kort overzicht van de hangende taxatiedossiers. Er liggen geen adviezen ter goedkeuring voor. In heel wat dossiers wordt bemiddeld.

2.

Financiën

Er blijven tot op heden nog steeds 21 confraters in gebreke omtrent de betaling van hun baliebijdrage
(i.e. geen enkele betaling verrichtten). Daarvan hadden er nochtans zes om afbetalingsfaciliteiten
gevraagd. Stafhouder Frans Wouters wordt aangesteld om desnoods via gerechtelijke weg voor inning
te zorgen.
Inzake Diplad is er op dit ogenblik geen verder nieuws. De stafhouder en de penningmeester volgen
het dossier nauwgezet op.

3.

Commissie communicatie

Op 2 mei 2018 ontvangt de OVB vertegenwoordigers van de diverse Vlaamse balies, dit om de nodige
input te krijgen omtrent de geplande updating van het privaat luik van de OVB-website. De OVB staat
open voor suggesties vanwege de diverse balies om het privaat luik te stroomlijnen, met eigen
accenten voor iedere balie. De bedoeling is alleszins om tegen september 2018 een vernieuwd privaat
luik aan te bieden en dit zowel voor wat betreft het voor de advocaten toegankelijke gedeelte, als het
gedeelte bedoeld voor de secretariaten van de balies.

4.

Tuchtzaken

De stafhouder doet verslag betreffende de momenteel hangende tuchtzaken.
39 confraters ook werden aangeschreven met betrekking tot het niet behalen van het vereiste aantal
punten permanente vorming. Een aantal advocaten hebben hierop gereageerd. Vaak worden daarbij
attesten bijgebracht die niet werden ingebracht in de persoonlijke fiche via advocaat.be of waarvoor
geen erkenning werd aangevraagd bij de OVB. Het is bijzonder storend om vast te stellen dat
advocaten deze basisverplichtingen niet nakomen of onwetendheid claimen. Het zorgt bovendien voor
een grote administratieve overlast op het secretariaat. Vaak wordt ook vastgesteld dat een en ander
samengaat met inbreuken op de rapportering van de derdengelden en de niet-betaling van de
baliebijdrage.

5.

Commissie Permanente Vorming

Mr J. De Ketelaere kondigt de geplande vormingen aan, zoals deze eigenlijk al vastlagen een maand
geleden: op 27 april 2018 is er de VRG Alumnidag, op 27 april 2018 komt notaris Michiels spreken
over diverse aspecten van de vastgoedwet. Van 23 tot 26 juli 2018 gaat er in het college De Valck een
cyclus door over schade en schadeloosstelling, gegeven door M. Sommerijns, gewezen inspecteur die
meer dan 30 jaar ervaring heeft inzake zware lichamelijke schade Inschrijven kan tot en met 21 juni
2018, de totale cyclus kost 150,00 €.
De stafhouder meldt dat hij, zoals aangekondigd, contact heeft gehad met vertegenwoordigers van
Jura. In Antwerpen en Mechelen zit in de baliebijdrage een verplicht Jura-abonnement. Iedere
advocaat krijgt hiervoor een eigen logincode à 250,00 € per jaar, die toegang geeft tot een basispakket.
Wie al een abonnement heeft, krijgt een ristorno op de factuur. Er worden tevens opleidingen
georganiseerd, en er is een klantendienst met gepersonaliseerde follow-up. Jura hoopt dat andere balies
evenzeer zullen instappen, niet in het minst om het model economisch leefbaar te houden. Er werd
afgesproken dat Jura in september 2018 een opleiding zal komen geven, enerzijds om advocaten het
nut van juridische databanken toe te lichten en anderzijds omdat wordt vastgesteld dat advocaten die
wel een abonnement hebben de mogelijkheden van dergelijke systemen onvoldoende kennen en
gebruiken.

6.

Commissie Controle derdengelden

Met betrekking tot de controle op de rapportering van de derdengelden, meldt Mr. P. Zonderman dat
175 confraters werden aangeschreven die nog geen rapportering hadden verricht. Nu staan er nog 38
op de lijst, en deze zullen een doorgedreven controle van hun derdenrekening krijgen. Tien confraters
hadden geen derdenrekening, maar ze hebben zich inmiddels allen in regel gesteld.

7.

Commissie BJB en CJB

Mr. T. Van Aerschot licht een voorstel tot het invoeren van een nieuw artikel in ons reglement toe,
met name een implementatie van een OVB-aanbeveling inzake de jeugdadvocaten. Kernpunten zijn de
verstrengde opleidingsvoorwaarden (verplicht zes punten permanente vorming in deze materie per
jaar), en daarnaast de reorganisatie van de organisatie van en de deelname aan de jeugd- en Salduzpermanentie voor minderjarigen. Ook toezicht en beteugeling van inbreuken daarop zijn erin vervat.
De raad wisselt uitgebreid van gedachten over onder meer het gevolg dat de vrije keuze van raadsman
door een minderjarige in het gedrang komt, met name indien hij of zij een niet-geaccrediteerde
advocaat wenst te raadplegen. Bovendien kan het ook niet de bedoeling zijn om onze eigen Leuvense

jeugdadvocaten zwaarder te belasten dan jeugdadvocaten van andere balies, die dan desgevallend niet
onderworpen zijn aan deze voorwaarden. Bij de OVB moet nog heel wat gedubbelcheckt worden,
alvorens hierover verder standpunt in te nemen.
Inzake de problematiek rond het verplicht te behandelen aantal pro-Deodossiers werd nagevraagd bij
de OVB hoeveel stagiairs aan de andere balies verplicht dienen te behandelen. In Brussel zijn er dat
slechts vijf, aan heel wat andere balies blijken er geen minima te bestaan, en vraagt men meer
algemeen dat de stagiair zou “meedraaien” in het pro-Deosysteem. Leuven deed 5076 proDeoaanstellingen in 2017 (waarvan 1396 jeugdzaken en 186 vreemdelingenzaken). Er zijn 55 tableauadvocaten die in hoofdorde ingeschreven zijn voor de tweedelijnsbijstand. Momenteel hebben in de
maand april al onze 35 derdejaarsstagiairs hun quotum bereikt. “Overtollige” dossiers worden door de
secretaresse van de balie toebedeeld aan tableau-advocaten die op de lijst staan. Hier dringt wel een
zekere objectivering zich op, bijvoorbeeld door via een vaste lijst te werken, waarbij diegene die op
basis van deze lijst aan de beurt is, de zaak ook daadwerkelijk zal dienen te aanvaarden.
Mr. T. Van Aerschot zal hierrond een korte nota opstellen, ten einde deze op de volgende raad te
bespreken.
Wat het CJB betreft, meldt Mr. E. Van Goidsenhoven dat er op 22 juni 2018 een infosessie is rond
“Het juridisch tweedelijnsgesprek: efficiënt en op maat”. Inschrijven kan gratis en dit op
info@cjbleuven.be.

8.

Commissie beroepsopleiding

In een recent schrijven van B. Tilleman, decaan van de Leuvense rechtsfaculteit, pleit de auteur voor
het feit dat de universiteit vooral soft skills ontwikkelt, en derhalve niet hoeft voor te bereiden op het
specifieke beroep van advocaat. Dit standpunt staat diametraal tegenover de aanbevelingen die de
beide onderzoekers aangesteld door de OVB voor ogen hadden in hun recent rapport, nl. dat het vijfde
jaar in de rechtenopleiding zou wegvallen (waardoor deze opleiding vier jaar bedraagt zoals de meeste
andere) en dan specifiek gewijd zou kunnen zijn aan een “balieopleiding”.

9.

Commissie balie - magistratuur

Inzake de modernisering van de drie bestaande protocollen (burgerlijke rechtbank, strafrechtbank en
arbeidsrechtbank) beweegt er een en ander. Ze worden momenteel besproken met de rechtbanken.
Er zijn nieuwe checklists beschikbaar vanwege de diverse rechtbanken waarin te lezen valt welke
specifieke documenten in welke procedures moeten bijgevoegd worden. Een en ander is terug te
vinden op onze website.
De rechtbank stelde tot voor kort geanonimiseerde vonnissen ter beschikking van de pers. Door
personeelsgebrek is deze anonimisering niet langer mogelijk, maar de pers liet al weten dat zulks geen
probleem zal stellen, nu zij zich zelf “tot de advocatuur zullen wenden”. De stafhouder wijst erop dat
het zomaar doorgeven van een niet-geanonimiseerd vonnis aan een journalist indruist tegen het
beroepsgeheim, ook indien dit in openbare zitting werd uitgesproken. Evident spoort een en ander niet
met de verplichtingen inzake de GDPR.

VI.

VARIA

1.

Slotevent 175 jaar balie Leuven op 18 mei 2018

Zoals eerder gemeld gaat op vrijdag 18 mei 2018 het slotevent van 175 jaar balie Leuven door op het
dakterras van het Museum-M. De uitnodigingen werden daarvoor verstuurd, en het programma ligt
helemaal vast. Alle advocaten worden van harte uitgenodigd om zich in te schrijven en hieraan deel te
nemen.
Het internationaal colloquium, waarbij onze zusterbalies (Erlangen, Rennes, Exeter, Gdansk, Bilbao
en Verona te gast zijn en dat loopt van 17 tot 19 mei) valt daarmee samen.
Mr. Zonderman en Mr. Pollaris doen verslag van de vorderingen, waarbij laatstgenoemde een oproep
doet aan de raad om in de mate van het mogelijke beschikbaar te zijn om het organisatiecomité mee te
vergezellen tijdens de activiteiten met de buitenlandse gasten.

2.

Verkiezingen 2018 – 2019 / data en termijnen

De AV vindt plaats op 22 juni 2018 in de assisenzaal.
Kandidaturen worden gekoppeld aan de volgende respectievelijke termijnen:
- Stafhouder of vice-stafhouder: uiterlijk op 31 mei 2018, om 16u.
- Lid van de raad of verantwoordelijke stagiairs binnen de stagecommissie: uiterlijk op 1 juni
2018 om 16u.
- Lid van de AV van de OVB: uiterlijk op 21 mei 2018.
Het elektronisch stemmen kan vanaf maandag 11 juni 2018 (00u.) en loopt tot 20 juni 2018 (24u.). Op
21 juni 2018 vindt de stemopneming plaats, de dag erna AV.

Datum volgende raad: dinsdag 22 mei 2018 om 17u.

Mr. Tim OP DE BEECK

Mr. Jan DE RIECK

Secretaris

Stafhouder

