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Voorwoord 
 
 
 
 
 
 
Waarde confraters, 
  
Begin dit jaar ontving u van de Orde van Vlaamse Balies de ‘codex deontologie voor advocaten’, met 
daarin de regels die gelden voor alle Vlaamse advocaten.   
Dit was een mooie aanleiding om onze Antwerpse codex even onder handen te nemen.   
  
Alle bestaande reglementen werden nagekeken en er werd nagegaan of deze nog van enig nut wa-
ren. Wat overblijft is een bundeling van reglementen die, ook al gelden ze enkel voor de Antwerpse 
advocaten, toch het behouden waard zijn. 
  
Wanneer u in een conflict met een confrater van de Antwerpse balie de deontologische regels wenst 
na te kijken zou u dus zowel de codex deontologie voor advocaten als de Antwerpse codex voor ad-
vocaten ter hand moeten nemen. 
  
Deze vaststelling is dan ook de aanleiding geweest om de verspreide regels en bepalingen te groepe-
ren in één naslagwerk, dat u digitaal ter beschikking wordt gesteld: de nieuwe Antwerpse codex 
voor advocaten 2015. 
Deze bevat vooreerst boek III van het gerechtelijk wetboek (Balie), daarnaast de Vlaamse codex de-
ontologie voor advocaten en tenslotte de Antwerpse reglementen, beslissingen en protocollen. 
  
Het zou het werk van de stafhouder aanzienlijk verlichten mocht u dit willen raadplegen vooraleer u 
de stafhouder aanschrijft.  In vele gevallen zal u immers vaststellen dat u het antwoord op uw vra-
gen meteen terugvindt. 
 
 
 
 
Kati Verstrepen 
Stafhouder 
1 juli 2015 
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Gerechtelijk Wetboek (Uittreksel) 

Boek III. Balie 

Titel I. Algemene Bepalingen 

W. 02.07.1975, art. 1 

Hoofdstuk I. Advocaten 

Art. 428. [Niemand kan de titel van advocaat voeren of het beroep van advocaat uitoefenen indien 
hij geen Belg of onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie is, niet in het bezit is van het 
diploma van doctor of licentiaat in de rechten, niet de eed heeft afgelegd bedoeld in artikel 429 en 
niet is ingeschreven op het tableau van de Orde of op de lijst van de stagiairs.] 
W. 22.11.2001, art. 2; Inwerkingtreding: 30.12.2001 

Er kan afgeweken worden van de voorwaarde van nationaliteit in de gevallen die de Koning 
bepaalt op advies van de [Orde van Vlaamse balies en de Ordre des barreaux francophones et 
germanophone]. 
W. 04.07.2001, art. 2; Inwerkingtreding: 01.05.2002 

Behoudens de afwijkingen die de wet vaststelt, mag geen nadere bepaling aan de titel van 
advocaat worden toegevoegd. 
W. 02.07.1975, art. 2 

Art. 428bis. Kunnen bovendien de titel van advocaat voeren en het beroep uitoefenen, de 
onderdanen van een Lid-Staat van de Europese Unie die voldoen aan de hiernavolgende 
voorwaarden: 

1° houder zijn van een diploma, getuigschrift of andere titel [1 bedoeld in de Richtlijn 2005/36/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties]1, en waaruit blijkt dat de houder de vereiste kwalificaties bezit om in een Lid-
Staat van de Europese Unie tot het beroep van advocaat te worden toegelaten; 

2° de overlegging van: 
a) een bewijs van goed zedelijk gedrag; 
b) en een getuigschrift waaruit blijkt dat gegadigde nooit failliet is gegaan; 
c) alsmede een getuigschrift waaruit blijkt dat de gegadigde nooit handelingen heeft verricht die 

aanleiding kunnen geven tot opschorting of verbod van de uitoefening van het beroep van advocaat, 
zijnde een ernstige fout bij de uitoefening van het beroep van advocaat of een misdrijf; 

d) [de lijst van de onderwerpen waarover de gegadigde is ondervraagd teneinde zijn diploma, 
getuigschrift of een andere in 1° bedoelde titel te behalen, evenals het bewijs van eventuele 
beroepservaring;] 
W. 27.12.2004, art. 11; Inwerkingtreding: 10.01.2005 

3° voldaan hebben aan een bekwaamheidsproef, georganiseerd door [de Orde van Vlaamse balies 
respectievelijk de Ordre des barreaux francophones et germanophone, naargelang de balie waar zij 
om hun inschrijving verzoeken], wanneer de ontvangen opleiding verband houdt met vakgebieden 
welke wezenlijk verschillen van die waarop het Belgische diploma van licentiaat in de rechten 
betrekking heeft [, tenzij de kennis die de betrokkene heeft verworven tijdens zijn beroepservaring 
van dien aard is dat ze deze wezenlijke verschillen geheel of gedeeltelijk ondervangen]. 
W. 04.07.2001, art. 3; Inwerkingtreding: 01.05.2002 
W. 27.12.2004, art. 11; Inwerkingtreding: 10.01.2005 

[Onverminderd artikel 428nonies zijn de gegadigden die aan de voorafgaande voorwaarden 
hebben voldaan, gemachtigd de eed van advocaat af te leggen. Zij worden vrijgesteld van de 
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stageverplichtingen die door het Belgisch recht worden opgelegd en kunnen om hun inschrijving op 
het tableau van de Orde verzoeken op voorwaarde dat zij in een Lidstaat van de Europese Unie een 
stage hebben volbracht die de inschrijving aan een balie van die Staat mogelijk maakt. Zij worden 
eveneens van de stageverplichtingen vrijgesteld indien het recht van de Staat waar het diploma is 
behaald of de Staat waarvan de gegadigde onderdaan is, deze verplichtingen niet oplegt. In de 
andere gevallen wordt aan de gegadigden die aan genoemde voorwaarden hebben voldaan 
toegelaten de eed van advocaat af te leggen en om hun inschrijving op de lijst van de stagiairs te 
verzoeken, onverminderd artikel 428nonies. Zij zijn onderworpen aan alle stageverplichtingen, zoals 
die voortvloeien uit de wet, uit de reglementen van de [Orde van Vlaamse balies respectievelijk de 
Orde des barreaux francophones et germanophone, naargelang de balie waar zij om hun inschrijving 
verzoeken] en uit het huishoudelijk reglement van de balie waar zij om hun inschrijving verzoeken.] 
KB 27.03.1998, art. 1; Inwerkingtreding: 12.05.1998 
W. 04.07.2001, art. 3; Inwerkingtreding: 01.05.2002 
KB 02.05.1996, art. 1, Inwerkingtreding: 01.08.1996 
(1) W. 10.04.2014, art. 51 (BS 10.06.2014); Inwerkingtreding: 10.06.2014 

Art. 428ter. § 1. De [Orde van Vlaamse balies respectievelijk de Ordre des barreaux francophones 
et germanophone, naargelang van de balie waar om inschrijving wordt verzocht, zijn de autoriteiten] 
bevoegd om: 
W. 04.07.2001, art. 4; Inwerkingtreding: 01.05.2002 

1° de aanvragen te ontvangen; 
2° te onderzoeken of de gegadigde beantwoordt aan de voorwaarden om tot de 

bekwaamheidsproef te worden toegelaten gesteld in artikel 428bis, eerste lid, 1° en 2°; 
3° [op grond van de lijst bedoeld in artikel 428bis, eerste lid, 2°, d), en de lijst vermeld in artikel 

428quater, § 2, te besluiten of de opleiding die de gegadigde heeft genoten of zijn beroepservaring 
betrekking heeft op vakgebieden die wezenlijk verschillen van die waarop het Belgische diploma van 
licentiaat of master in de rechten betrekking heeft;] 
W. 27.12.2004, art. 12; Inwerkingtreding: 10.01.2005 

4° kennis te geven aan de gegadigde van de beslissing over de ontvankelijkheid van zijn verzoek, en 
wanneer het ontvankelijk is, de gegadigde in voorkomend geval ervan kennis te geven dat hij de 
bekwaamheidsproef moet afleggen. 

§ 2. De documenten die de gegadigde aan de [Orde van Vlaamse balies of de Ordre des barreaux 
francophones et germanophone] toezendt moeten: 
W. 04.07.2001, art. 4; Inwerkingtreding: 01.05.2002 

1° zijn afgegeven door de in de Lid-Staat van hun oorsprong of herkomst bevoegde autoriteiten, 
namelijk de openbare overheid, de onderwijsinstellingen en de met de Belgische instellingen 
vergelijkbare beroepsorganisaties; 

2° worden overgelegd in de vorm van hetzij het origineel, hetzij een voor eensluidend verklaard 
afschrift uitgereikt door deze autoriteiten. 

Ingeval voornoemde documenten of een aantal ervan niet worden afgegeven in de Lid-Staat van 
oorsprong of van herkomst, worden zij vervangen door een attest uitgaande van deze laatste Lid-
Staat waaruit blijkt dat betrokkene ter vervanging van de in het vorige lid omschreven documenten 
een verklaring onder ede of een plechtige verklaring heeft afgelegd. Deze eed of verklaring moet zijn 
afgelegd ten overstaan van een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie of, in voorkomend 
geval, van een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van de Lid-Staat van oorsprong of van 
herkomst. 

§ 3. Het verzoek en de documenten moeten opgesteld zijn in het Nederlands, het Frans of het 
Duits, of vergezeld zijn van een voor eensluidend verklaarde vertaling in één van die talen. 

[…] 
KB 27.03.1998, art. 2, b); Inwerkingtreding: 12.05.1998 
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§ 4. [Bij de indiening van het verzoek kan van de gegadigde een inschrijvingsgeld worden gevraagd. 
Dit bedrag wordt betaald aan de [Orde van Vlaamse balies of de Ordre des barreaux francophones 
et germanophone]. Het bedrag wordt door de Minister van Justitie vastgesteld. Het mag de 
gemiddelde kost van de behandeling van de verzoeken niet overschrijden.] 
KB 27.03.1998, art. 2, c); Inwerkingtreding: 12.05.1998 
W. 04.07.2001, art. 4; Inwerkingtreding: 01.05.2002 

§ 5. Wanneer het dossier onvolledig is, verwittigt de [Orde van Vlaamse balies of de Ordre des 
barreaux francophones et germanophone] de gegadigde binnen vijftien dagen na de ontvangst van 
de stukken en deelt hem mede welke documenten ontbreken. 
W. 04.07.2001, art. 4; Inwerkingtreding: 01.05.2002 

Wanneer het dossier volledig is samengesteld verwittigt de [Orde van Vlaamse balies of de Ordre 
des barreaux francophones et germanophone] de gegadigde binnen vijftien dagen na de ontvangst 
van het laatste document. 
W. 04.07.2001, art. 4; Inwerkingtreding: 01.05.2002 

Vervolgens gaat de Orde over tot het onderzoek van de documenten, waarbij zij nagaat of aan de 
vereisten bedoeld in artikel 428bis, eerste lid, 1° en 2° is voldaan. 

Binnen vier maanden na overlegging van het volledige dossier geeft de [Orde van Vlaamse balies of 
de Ordre des barreaux francophones et germanophone] aan de gegadigde kennis van haar met 
redenen omklede beslissing. Wanneer de gegadigde de bekwaamheidsproef moet afleggen deelt de 
Orde hem mede welke van de vakken bedoeld [in artikel 428quater, § 2], in aanmerking komen. 
KB 27.03.1998, art. 2, d); Inwerkingtreding: 12.05.1998 
W. 04.07.2001, art. 4; Inwerkingtreding: 01.05.2002 

De afwezigheid van beslissing geldt als toelating tot de bekwaamheidsproef. In dit geval bepaalt de 
gegadigde zelf welke vakken hij aflegt en geeft daarvan mededeling aan de [Orde van Vlaamse balies 
of de Ordre des barreaux francophones et germanophone]. [...]. [...]. [...]. 
KB 27.03.1998, art. 2, e); Inwerkingtreding: 12.05.1998 
W. 04.07.2001, art. 4; Inwerkingtreding: 01.05.2002 

§ 6. [De gegadigde kan hoger beroep instellen bij de commissie van beroep tegen een beslissing 
van onontvankelijkheid van zijn verzoek, tegen de beslissing die hem toelaat tot een 
bekwaamheidsproef met vakken die niet wezenlijk verschillen van de vakgebieden van zijn 
opleiding, of tegen een weigering van vrijstelling van de bekwaamheidsproef.] 
KB 27.03.1998, art. 2, f); Inwerkingtreding: 12.05.1998 

Het hoger beroep wordt bij ter post aangetekende brief ingesteld en wordt aan de [Orde van 
Vlaamse balies of de Ordre des barreaux francophones et germanophone] toegezonden binnen 
dertig dagen na de mededeling van de beslissing. 
W. 04.07.2001, art. 4; Inwerkingtreding: 01.05.2002 

§ 7. [Er zijn twee commissies van beroep], een Franstalige en een Nederlandstalige. 
W. 04.07.2001, art. 4; Inwerkingtreding: 01.05.2002 

Iedere [commissie van beroep] bestaat uit: 
W. 04.07.2001, art. 4; Inwerkingtreding: 01.05.2002 

1° [een raadsheer of emeritus-raadsheer in het Hof van beroep. Hij is voorzitter van de commissie]; 
KB 27.03.1998, art. 2, g); Inwerkingtreding: 12.05.1998 

2° een stafhouder of voormalig stafhouder. Hij is secretaris van de commissie; 
3° een hoogleraar of een hoogleraar-emeritus in het recht aan een Belgische universiteit, die geen 

advocaat mag zijn. 
§ 8. Wordt de gegadigde toelating tot de Duitstalige bekwaamheidsproef geweigerd, dan kan hij in 

het Duits hoger beroep instellen. 
De voorzitter kan vorderen dat alle stukken of een gedeelte ervan worden vertaald. De kosten 

hiervan komen voor rekening van de gegadigde. 
§ 9. [De magistraten en de hoogleraren die lid van [de hoger vermelde commissies] zijn worden 
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door de Minister van Justitie aangewezen. De stafhouders of voormalig stafhouders die lid van [de 
hoger vermelde commissies] zijn worden door de Minister van Justitie aangewezen op voordracht 
van de [Orde van Vlaamse balies respectievelijk de Ordre des barreaux francophones et 
germanophone].] 
KB 27.03.1998, art. 2, h); Inwerkingtreding: 12.05.1998 
W. 04.07.2001, art. 4; Inwerkingtreding: 01.05.2002 

Ingeval het hoger beroep in het Duits wordt ingesteld, moet de stafhouder of voormalig 
stafhouder afkomstig zijn van de balie van Eupen. 

De leden hebben elk twee plaatsvervangers die op dezelfde wijze worden aangewezen. 
§ 10. [1 Tegen de beslissingen gewezen door de in § 6 bedoelde commissies van beroep kan 

cassatieberoep worden ingesteld overeenkomstig de bepalingen van het vierde deel, boek III, titel 
IVbis, van dit Wetboek.]1 
KB 27.03.1998, art. 2, i); Inwerkingtreding: 12.05.1998 
KB 02.05.1996, art. 2, Inwerkingtreding: 01.08.1996 
(1) W. 10.04.2014, art. 3 (BS 15.05.2014); Inwerkingtreding: 25.05.2014 

Art. 428quater. § 1. [De Orde van Vlaamse Balies organiseert ten behoeve van de onderdanen van 
de Lid-Staten van de Europese Unie de bekwaamheidsproef, ingesteld bij artikel 428bis, eerste lid, 
3°, in het Nederlands.] 
W. 04.07.2001, art. 5; Inwerkingtreding: 01.05.2002 

[De Ordre des Barreaux francophones et germanophone organiseert ten behoeve van de 
onderdanen van de Lid-Staten van de Europese Unie de bekwaamheidsproef, ingesteld bij artikel 
428bis, eerste lid, 3°, in het Frans of in het Duits.] 
W. 04.07.2001, art. 5; Inwerkingtreding: 01.05.2002 

De bekwaamheidsproef betreft uitsluitend de vakkennis van de gegadigde en strekt ertoe na te 
gaan of hij de nodige bekwaamheid bezit om in België het beroep van advocaat uit te oefenen. 

[Het examen bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. 
De gegadigde is geslaagd voor een vak wanneer hij 60% van de punten heeft behaald. 
Niet-geslaagde gegadigden kunnen de vakken waarvoor geen 60% van de punten is behaald, ten 

hoogste driemaal opnieuw afleggen, en wel tijdens de volgende drie zittijden.] 
KB 27.03.1998, art. 3, a); Inwerkingtreding: 12.05.1998 

§ 2. [De bekwaamheidsproef heeft betrekking op de volgende vakken: 
1° schriftelijk examengedeelte: 
- burgerlijk recht, daarbij inbegrepen burgerlijke rechtsvordering; 
- strafrecht, daarbij inbegrepen strafvordering; 
- naar keuze van de gegadigde, een van de volgende vakken: publiekrecht, administratief recht, 

fiscaal recht, handelsrecht of sociaal recht. 
2° mondeling examengedeelte: 
plichtenleer en de vakken waarvoor de gegadigde in het schriftelijk examengedeelte niet is 

geslaagd.] 
KB 27.03.1998, art. 3, b); Inwerkingtreding: 12.05.1998 

§ 3. [Er worden twee examencommissies ingesteld, een Franstalige en een Nederlandstalige, die 
de gegadigden ondervragen en vaststellen of zij voor de bekwaamheidsproef zijn geslaagd. Elke 
examencommissie bestaat uit:] 
W. 04.07.2001, art. 5; Inwerkingtreding: 01.05.2002 

1° [een rechter of emeritus-rechter in een rechtbank van eerste aanleg. Hij is voorzitter van de 
examencommissie]; 
KB 27.03.1998, art. 3, c); Inwerkingtreding: 12.05.1998 

2° twee advocaten ingeschreven op het tableau. De laatst ingeschreven advocaat is secretaris van 
de examencommissie; 
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3° een hoogleraar of docent in het recht aan een Belgische universiteit, die geen advocaat mag zijn. 
[…] 

KB 27.03.1998, art. 3, d); Inwerkingtreding: 12.05.1998 
§ 4. De Duitstalige bekwaamheidsproef wordt afgenomen door de Franstalige [...] 

examencommissie. 
W. 04.07.2001, art. 5; Inwerkingtreding: 01.05.2002 

In dat geval bestaat de examencommissie als volgt: 
1° [een rechter of emeritus-rechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen. Hij is voorzitter 

van de examencommissie]; 
KB 27.03.1998, art. 3, e); Inwerkingtreding: 12.05.1998 

2° twee advocaten ingeschreven op het tableau, van wie één op het tableau van de Orde van 
Advocaten van het rechtsgebied Eupen. 

Laatstgenoemde is secretaris van de examencommissie; 
3° een hoogleraar of docent in het recht aan een Belgische universiteit, die geen advocaat mag zijn. 
[…] 

KB 27.03.1998, art. 3, f); Inwerkingtreding: 12.05.1998 
§ 5. [De magistraten en de hoogleraren of docenten die lid van [de hoger vermelde commissies] 

zijn worden aangewezen door de Minister van Justitie. De advocaten die lid van [de hoger vermelde 
commissies] zijn worden door de Minister van Justitie aangewezen op voordracht van [de Orde van 
Vlaamse balies respectievelijk de Ordre des barreaux francophones et germanophone naargelang 
van de commissie waarvoor zij dienen te worden aangewezen].] 
KB 27.03.1998, art. 3, g); Inwerkingtreding: 12.05.1998 
W. 04.07.2001, art. 5; Inwerkingtreding: 01.05.2002 

De leden hebben elk twee plaatsvervangers die op dezelfde wijze worden aangewezen. 
KB 02.05.1996, art. 3, Inwerkingtreding: 01.08.1996 

Art. 428quinquies. De [Orde van Vlaamse balies respectievelijk de Ordre des barreaux 
francophones et germanophone] stelt het personeel, het secretariaat, de lokalen, de documentatie 
en het materiaal ter beschikking van de commissie van beroep en de examencommissie, zoals nodig 
voor het vervullen van hun opdracht. 
KB 27.03.1998, art. 4; Inwerkingtreding: 12.05.1998 
W. 04.07.2001, art. 6; Inwerkingtreding: 01.05.2002 

Art. 428sexies. [De commissies van beroep komen] ten minste tweemaal per jaar bijeen om kennis 
te nemen van de hogere beroepen ingesteld op grond van de artikelen 428ter en 428septies. De 
voorzitter bepaalt frequentie en datum van die vergaderingen. 
W. 04.07.2001, art. 7; Inwerkingtreding: 01.05.2002 

De commissie van beroep vergadert op de zetel van de [Orde van Vlaamse balies respectievelijk de 
Ordre des barreaux francophones et germanophone] of op een andere door de voorzitter bepaalde 
plaats. 
W. 04.07.2001, art. 7; Inwerkingtreding: 01.05.2002 

De verzoeker wordt ten minste vijftien dagen voor de vergadering opgeroepen. Gedurende 
dezelfde termijn ligt het dossier te zijner beschikking op de zetel van de [Orde van Vlaamse balies 
respectievelijk de Ordre des barreaux francophones et germanophone]. 
W. 04.07.2001, art. 7; Inwerkingtreding: 01.05.2002 

De verzoeker kan zich laten bijstaan door een advocaat en ter staving van zijn beroep een memorie 
indienen alsmede alle stukken die hij nuttig acht. Ingeval het beroep betrekking heeft op vakken die 
in de bekwaamheidsproef moeten worden afgelegd, doet de verzoeker de documenten betreffende 
het te raadplegen buitenlandse recht toekomen die nodig zijn om over het bestaan van substantiële 
verschillen te oordelen. Wanneer de commissie van oordeel is dat de neergelegde documenten niet 
volstaan, nodigt zij de verzoeker uit bijkomende documenten neer te leggen bij ter post 
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aangetekende brief met ontvangstbewijs. 
De wrakingsgronden bedoeld in de artikelen 828 tot 830 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van 

toepassing op de leden van de commissie van beroep. Leden die weten dat redenen van wraking 
tegen hen bestaan, moeten zich onthouden. De verzoeker die een lid van de commissie van beroep 
wil wraken, moet zulks doen voor de beraadslaging. De akte van wraking wordt voor het Hof van 
Cassatie gebracht. 

De debatten voor de kamer van beroep vinden in openbare zitting plaats, tenzij de verzoeker een 
zitting met gesloten deuren vraagt. 

De commissie van beroep kan alleen geldig beraadslagen indien alle leden of plaatsvervangers van 
de verhinderde leden aanwezig zijn. De commissie van beroep beraadslaagt met gesloten deuren. 
Beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. 

De beslissing wordt met redenen omkleed en in het openbaar bekendgemaakt, tenzij de verzoeker 
daaraan uitdrukkelijk verzaakt. Van iedere beraadslaging van de commissie van beroep wordt een 
proces-verbaal opgemaakt, dat door de voorzitter en de secretaris van de commissie wordt 
ondertekend. In het proces-verbaal wordt opgave gedaan van de beslissing en van de redenen die 
daaraan ten grondslag liggen. 

De voorzitter of de secretaris van de commissie van beroep stelt de gegadigde binnen vijftien 
dagen in kennis van de beslissing. 

Binnen één maand na haar kennisgeving kan de gegadigde de beslissing van de commissie van 
beroep voor het Hof van Cassatie brengen in de vormen van de voorzieningen voor burgerlijke 
zaken. Wordt de beslissing vernietigd, dan verwijst het Hof van Cassatie de zaak naar de commissie 
van beroep, anders samengesteld. 

Wanneer de beslissing van de commissie van beroep een beslissing van niet-ontvankelijkheid 
teniet doet, verklaart de [Orde van Vlaamse balies respectievelijk Ordre des barreaux francophones 
et germanophone] het verzoek ontvankelijk en laat zij de verzoeker toe tot de volgende 
bekwaamheidsproef. Bovendien deelt de Nationale Orde aan de verzoeker mee welke vakken van 
die bedoeld in artikel 428quater, § 2, 1°, hij moet afleggen. 
W. 04.07.2001, art. 7; Inwerkingtreding: 01.05.2002 

Wanneer de beslissing van de commissie van beroep een beslissing om de verzoeker toe te laten 
tot een bekwaamheidsproef hervormt door een of meer aan betrokkene opgelegde vakken te 
schrappen, laat de [Orde van Vlaamse balies respectievelijk Ordre des barreaux francophones et 
germanophone] de verzoeker toe tot de volgende bekwaamheidsproef voor de vakken bepaald door 
de commissie van beroep. 
KB 27.03.1998, art. 5; Inwerkingtreding: 12.05.1998 
W. 04.07.2001, art. 7; Inwerkingtreding: 01.05.2002 

Art. 428septies. De examencommissie vergadert op de zetel van de [Orde van Vlaamse balies 
respectievelijk de Ordre des barreaux francophones et germanophone] of op een andere door de 
voorzitter bepaalde plaats. Hij bepaalt frequentie en datum van de vergaderingen. 
W. 04.07.2001, art. 8; Inwerkingtreding: 01.05.2002 

De wrakingsgronden bedoeld in de artikelen 828 tot 830 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van 
toepassing op de leden van de examencommissie. Leden die weten dat redenen van wraking tegen 
hen bestaan, moeten zich onthouden. De verzoeker die een lid van de examencommissie wil 
wraken, moet zulks doen voor de beraadslaging. De akte van wraking wordt voor de commissie van 
beroep gebracht. 

De examencommissie kan alleen geldig beraadslagen indien alle leden of plaatsvervangers van de 
verhinderde leden aanwezig zijn. De examencommissie beraadslaagt met gesloten deuren. Bij 
staking van stemmen is die van de voorzitter beslissend. De beraadslaging sluit het examen af. 

Van iedere beraadslaging over de bekwaamheidsproef wordt een proces-verbaal opgemaakt, dat 
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door de voorzitter en de secretaris van de examencommissie wordt ondertekend en waarin de 
resultaten behaald door de gegadigden zijn vermeld. 

De voorzitter van de examencommissie deelt de resultaten mee aan de [voorzitter van de Orde 
van Vlaamse balies of de voorzitter van de Ordre des barreaux francophones et germanophone], die 
ze binnen een maand na afsluiting van het examen ter kennis brengt van de gegadigden. 
W. 04.07.2001, art. 8; Inwerkingtreding: 01.05.2002 

Tegen de beslissingen van de examencommissie kan binnen een maand na de kennisgeving ervan 
beroep tot vernietiging worden ingesteld bij de commissie van beroep. Dit beroep mag enkel de 
wettelijkheid van de beslissing van de examencommissie betreffen. Wordt de beslissing vernietigd, 
dan verwijst de commissie van beroep de zaak naar de examencommissie, anders samengesteld, 
voor welke de gegadigde het examen kan afleggen. 
KB 27.03.1998, art. 6; Inwerkingtreding: 12.05.1998 

Art. 428octies. Het is niet toegelaten tegelijk lid te zijn van de examencommissie en van de 
commissie van beroep. 

De advocaten die deel uitmaken van de examencommissie en de stafhouders die zitting hebben in 
de commissie van beroep en tevens lid zijn van de raad van de Orde van Advocaten, welke beslist 
over de inschrijving van de gegadigde op het tableau of op de lijst van deze Orde, of van de raad van 
beroep, die het hoger beroep tegen de beslissing van de raad van de Orde behandelt, moeten zich 
onthouden wanneer deze raden hun bevoegdheid uitoefenen. 
KB 02.05.1996, art. 7, Inwerkingtreding: 01.08.1996 

Art. 428nonies. Ten aanzien van de gegadigden aan wie de [Orde van Vlaamse balies 
respectievelijk de Ordre des barreaux francophones et germanophone] ter kennis heeft gegeven dat 
zij van de bekwaamheidsproef zijn vrijgesteld of dat zij voor die proef zijn geslaagd, is artikel 432 van 
toepassing. 
KB 02.05.1996, art. 8, Inwerkingtreding: 01.08.1996 
W. 04.07.2001, art. 9; Inwerkingtreding: 01.05.2002 

Art. 428decies. De kennisgevingen en mededelingen bedoeld in de artikelen 428bis tot 428nonies 
worden aan de gegadigden op het door hen opgegeven adres toegezonden bij ter post 
aangetekende brief met ontvangstbewijs. 
KB 27.03.1998, art. 7; Inwerkingtreding: 12.05.1998 

Art. 429. De aanneming [van de eedaflegging van de advocaat] heeft plaats in openbare zitting van 
het hof van beroep, op de voordracht van een advocaat die sedert ten minste tien jaar op het 
tableau van een balie van het rechtsgebied is ingeschreven, in tegenwoordigheid van de stafhouder 
der Orde van advocaten in de zetel van het hof van beroep en op vordering van het openbaar 
ministerie. 
W. 22.11.2001, art. 3; Inwerkingtreding: 30.12.2001 

De recipïendus legt de eed af in de volgende bewoordingen: 
"Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van 

het Belgische volk, dat ik niet zal afwijken van de eerbied aan het gerecht en de openbare overheid 
verschuldigd, en geen zaak zal aanraden of verdedigen die ik naar eer en geweten niet geloof 
rechtvaardig te zijn." 

De griffier maakt van dat alles proces-verbaal op en bevestigt op de keerzijde van het diploma dat 
de formaliteiten vervuld zijn. 

Art. 430. 1. [1 Elke balie of orde organiseert zich bij een afdeling van de rechtbank of bij de 
rechtbank van het gerechtelijk arrondissement. Uiterlijk op 1 december van elk jaar wordt een 
tableau opgemaakt van de Orde van advocaten, een lijst van de advocaten die hun beroep 
uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie en een lijst van de 
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stagiairs, die hun kantoor in het werkingsgebied van de Orde hebben.]1 
Het tableau en de lijsten worden aangeplakt of bekendgemaakt door toedoen van de stafhouder, 

die ervoor zorgt dat zij worden bijgewerkt. 
2. Evenwel zijn er in het gerechtelijk arrondissement Brussel twee Orden: de Franse Orde van 

advocaten bij de balie te Brussel en de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel. 
De Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel bestaat uit de advocaten die hun kantoor 

hebben in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en die zijn ingeschreven op het 
tableau, op de lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een 
andere lidstaat van de Europese Unie of op de lijst van de stagiairs. 

De Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel bestaat uit de advocaten die hun 
kantoor hebben in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en in het administratief 
arrondissement Halle-Vilvoorde en die zijn ingeschreven op het tableau, op de lijst van de advocaten 
die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie of 
op de lijst van de stagiairs. 

De Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel maakt de lijst op van de advocaten die hun 
beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie, alsook de 
lijst van de stagiairs die hun kantoor gevestigd hebben in het administratief arrondissement Brussel-
Hoofdstad. 

De Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel maakt de lijst op van de advocaten die 
hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie, alsook 
de lijst van de stagiairs die hun kantoor gevestigd hebben in de administratieve arrondissementen 
Brussel-Hoofdstad en Halle-Vilvoorde. 

3. In het gerechtelijk arrondissement Brussel worden de adviezen bedoeld in de artikelen 66, 88, § 
1, en 195 gegeven door de stafhouder van elk van de twee ordes van advocaten. 

[2 In de arrondissementen waar de balies georganiseerd zijn per afdeling van de rechtbank worden 
alle in dit Wetboek bedoelde adviezen, gegeven in een gemeenschappelijk advies, naar gelang het 
geval, van alle stafhouders of van de vertegenwoordigers van de balies van het arrondissement.]2 
(1) W. 01.12.2013, art. 129 (BS 10.12.2013); Inwerkingtreding onbepaald en uiterlijk op 01.04.2014 (art. 163) 
(2) W. 08.05.2014, art. 18 (BS 14.05.2014); Inwerkingtreding: 24.05.2014 

Toekomstig recht 

Art. 430. 1. [1 Elke balie of orde organiseert zich bij een afdeling van de rechtbank of bij de 
rechtbank van het gerechtelijk arrondissement. Uiterlijk op 1 december van elk jaar wordt een 
tableau opgemaakt van de Orde van advocaten, een lijst van de advocaten die hun beroep 
uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie en een lijst van de 
stagiairs, die hun kantoor in het werkingsgebied van de Orde hebben.]1 

Het tableau en de lijsten worden aangeplakt of bekendgemaakt door toedoen van de stafhouder, 
die ervoor zorgt dat zij worden bijgewerkt. 

2. Evenwel zijn er in het gerechtelijk arrondissement Brussel twee Orden: de Franse Orde van 
advocaten bij de balie te Brussel en de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel. 

De Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel bestaat uit de advocaten die hun kantoor 
hebben in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en die zijn ingeschreven op het 
tableau, op de lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een 
andere lidstaat van de Europese Unie of op de lijst van de stagiairs. 

De Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel bestaat uit de advocaten die hun 
kantoor hebben in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en in het administratief 
arrondissement Halle-Vilvoorde en die zijn ingeschreven op het tableau, op de lijst van de advocaten 
die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie of 
op de lijst van de stagiairs. 
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De Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel maakt de lijst op van de advocaten die hun 
beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie, alsook de 
lijst van de stagiairs die hun kantoor gevestigd hebben in het administratief arrondissement Brussel-
Hoofdstad. 

De Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel maakt de lijst op van de advocaten die 
hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie, alsook 
de lijst van de stagiairs die hun kantoor gevestigd hebben in de administratieve arrondissementen 
Brussel-Hoofdstad en Halle-Vilvoorde. 

3. In het gerechtelijk arrondissement Brussel worden de adviezen bedoeld in de artikelen 66, 88, § 
1, en 195 gegeven door de stafhouder van elk van de twee ordes van advocaten. 

[2 In de arrondissementen waar de balies georganiseerd zijn per afdeling van de rechtbank worden 
alle in dit Wetboek bedoelde adviezen, gegeven in een gemeenschappelijk advies, naar gelang het 
geval, van alle stafhouders of van de vertegenwoordigers van de balies van het arrondissement.]2 

[4. De Orde van Vlaamse balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone maken 
ieder, voor de ordes van advocaten waaruit zij zijn samengesteld, een elektronische lijst op van de 
advocaten die op de tableaus en lijsten zijn ingeschreven. Zij zien erop toe dat die lijst voortdurend 
wordt bijgewerkt. 

Behoudens tegenbewijs wordt in geval van tegenstrijdigheden de voorkeur gegeven aan de 
vermeldingen op die lijst boven die welke in de akten van rechtspleging voorkomen. 

Die lijsten zijn openbaar. De Koning bepaalt, [3 na advies van de Commissie voor de Bescherming 
van de Persoonlijke Levenssfeer]3, de nadere regels voor de opstelling, de bewaring en de 
raadpleging ervan. 

De Orde van Vlaamse balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone worden 
gemachtigd bij de advocaten die op de tableaus en lijsten van de orden van advocaten zijn 
ingeschreven hun rijksregisternummer op te vragen om hun identiteit te kunnen nagaan het 
informatiesysteem Phenix.] 
W. 05.08.2006, art. 13; Inwerkingtreding: onbepaald en uiterlijk op: 01.01.2017 (zie W. 19.12.2014, art. 21, BS 
29.12.2014) 
(1) W. 01.12.2013, art. 129 (BS 10.12.2013); Inwerkingtreding onbepaald en uiterlijk op 01.04.2014 (art. 163) 
(2) W. 08.05.2014, art. 18 (BS 14.05.2014); Inwerkingtreding: 24.05.2014 
(3) W. 08.05.2014, art. 138 (BS 14.05.2014); Inwerkingtreding: 24.05.2014 

Art. 431. De Orde van Advocaten bestaat uit de advocaten die op het tableau [, op de lijst van de 
advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de 
Europese Unie] of op de lijst van de stagiairs zijn ingeschreven. Zij bezit rechtspersoonlijkheid. 
W. 22.11.2001, art. 5; Inwerkingtreding: 30.12.2001 
W. 04.07.2001, art. 11; Inwerkingtreding: 25.07.2001 

Art. 432. [Over de inschrijving op het tableau, op de lijst van de advocaten die hun beroep 
uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie en voor de stage 
beslist de raad van de Orde, die meester is over het tableau, over voornoemde lijst en over de lijst 
van de stagiairs.] 
W. 22.11.2001, art. 6; Inwerkingtreding: 30.12.2001 
W. 19.11.1992, art. 1; Inwerkingtreding: 28.12.1992 

De weigering van inschrijving moet met redenen worden omkleed. 

Art. 432bis. De persoon die om inschrijving verzoekt of die het voorwerp is van een weglating kan 
tegen de beslissingen genomen door de raad van de Orde hoger beroep instellen bij de tuchtraad 
van beroep. 

Het hoger beroep wordt aan de voorzitter van de tuchtraad van beroep ter kennis gebracht bij een 
ter post aangetekende brief gericht binnen vijftien dagen te rekenen van de kennisgeving van de 
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beslissing. 
W. 21.06.2006, art. 2; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

Art. 433. [De advocaten die ingeschreven zijn geweest op het tableau van de Orde en die, 
overeenkomstig artikel 432, hun wederinschrijving verkrijgen op dat tableau of hun inschrijving op 
het tableau van een andere balie, kunnen er ingeschreven worden met de rang van hun eerste 
inschrijving.] 
W. 19.11.1992, art. 2; Inwerkingtreding: 28.12.1992 

Hetzelfde geldt voor de advocaten van de balie te Brussel, ook voor hen die, vóór de oprichting van 
twee afzonderlijke Orden in het gerechtelijk arrondissement Brussel, reeds ingeschreven waren op 
het tableau van de Orde van advocaten te Brussel. 
W. 04.05.1984, art. 2 

Art. 434. Om op het tableau van de Orde te worden ingeschreven moeten, onder voorbehoud van 
de toepassing van artikel 428bis, tweede lid, drie jaar stage worden verricht of voor personen 
ingeschreven op de lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een 
andere lidstaat van de Europese Unie, moet voldaan zijn aan de voorwaarden gesteld in artikel 
477nonies. 
W. 22.11.2001, art. 7; Inwerkingtreding: 30.12.2001 

Art. 435. De raad van de Orde stelt de stageverplichtingen vast, onverminderd de bevoegdheid 
verleend aan de Orde van Vlaamse balies en aan de Ordre des barreaux francophones et 
germanophone krachtens artikel 495. 

Behoudens vrijstelling verleend door de overheid van de Orde, mag de stage niet worden 
onderbroken of geschorst. 

De raad van de Orde richt de opleiding met het oog op de vorming van de advocaten-stagiairs in. 
Hij waakt over het nakomen van alle verplichtingen van de stage, waarvan hij de duur eventueel kan 
verlengen, onverminderd het recht om de inschrijving op het tableau te weigeren. 

Iedere stagiair die uiterlijk vijf jaar na zijn inschrijving op de lijst van de stagiairs niet doet blijken 
dat hij alle door zijn balie gestelde verplichtingen is nagekomen, kan uit de lijst worden weggelaten. 
W. 21.06.2006, art. 3; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

Art. 436. De raad van de Orde kan doctors in de rechten die ten minste tien jaar op het tableau van 
de Orde ingeschreven zijn geweest en het beroep van advocaat niet meer uitoefenen, machtigen om 
de titel van ere-advocaat te voeren. 

In uitzonderlijke omstandigheden kan hij de voorgeschreven termijn inkorten. 
Alleen de raad van de Orde in wiens gebied de betrokkene het laatst het beroep van advocaat 

heeft uitgeoefend, kan deze machtiging verlenen onder de voorwaarden in zijn reglement bepaald. 
De lijst van de ere-advocaten wordt achteraan op het tableau van de Orde geplaatst. 
Bij niet-nakoming van de regels van rechtschapenheid en kiesheid, of bij niet-voldoening aan de 

voorwaarden voor toekenning van de titel, kan de raad van de Orde die machtiging tot het voeren 
van de titel van ere-advocaat heeft verleend, ze te allen tijde intrekken, de betrokkene opgeroepen 
of gehoord; deze kan zich doen bijstaan door een raadsman. Tegen de beslissing staat geen verzet 
open. 

Art. 437. Het beroep van advocaat is onverenigbaar: 
1° met het beroep van werkend magistraat, van griffier en van staatsambtenaar; 
2° met de ambten van notaris en van gerechtsdeurwaarder; 
3° met het drijven van handel of nijverheid; 
4° met alle bezoldigde betrekkingen of werkzaamheden, openbare of particuliere, tenzij ze noch de 

onafhankelijkheid van de advocaat, noch de waardigheid van de balie in gevaar brengen. Indien er 
een reden van onverenigbaarheid bestaat, wordt de weglating van het tableau [, van de lijst van de 
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advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de 
Europese Unie] of van de lijst van stagiairs uitgesproken door de raad van de Orde, hetzij op het 
verzoek van de betrokken advocaat, hetzij ambtshalve, en in dit laatste geval volgens de 
rechtspleging in tuchtzaken. 
W. 22.11.2001, art. 8; Inwerkingtreding: 30.12.2001 

Art. 438. Advocaten die lid zijn van een der Wetgevende Kamers, mogen niet worden aangesteld 
als vast advocaat van openbare besturen, noch in enige zaak in geschil pleiten of optreden in het 
belang van de Staat of van een van de instellingen bedoeld in artikel 1, littera A en B, van de wet van 
16 maart 1954 betreffende het toezicht op sommige instellingen van openbaar nut, noch hun in 
zodanige zaak van advies of van raad dienen, behalve onbezoldigd. 

Hetzelfde verbod geldt voor de provincieraadsleden en de gemeenteraadsleden met betrekking tot 
zaken ingeleid voor de provincie of voor of tegen de gemeente waar zij verkozen zijn. 

Hoofdstuk II. Rechten en plichten van de advocaten 

Art. 439. Advocaten, ingeschreven op het tableau van de Orde [, op de lijst van de advocaten die 
hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie] of op 
de lijst van stagiairs, mogen pleiten voor alle gerechten van het Rijk, onverminderd de bijzondere 
bepalingen betreffende het Hof van Cassatie [...]. 
W. 25.05.1999, art. 30; Inwerkingtreding: 02.07.1999 
W. 22.11.2001, art. 2; Inwerkingtreding: 30.12.2001 

Art. 440. Vóór alle gerechten, behoudens de uitzonderingen bij de wet bepaald, hebben alleen de 
advocaten het recht te pleiten. 

De advocaat verschijnt als gevolmachtigde van de partij zonder dat hij van enige volmacht moet 
doen blijken, behalve indien de wet een bijzondere lastgeving eist. 

Art. 441. In hun ambtsverrichtingen dragen de advocaten de kledij die de Koning voorschrijft. 

Art. 442. In de gevallen bij de wet bepaald, worden zij geroepen om rechters en ambtenaren van 
het openbaar ministerie te vervangen; zij mogen niet weigeren zonder reden van verschoning of van 
verhindering. 

Art. 443. De raad van de Orde kan de op het tableau ingeschreven advocaten, [de advocaten die 
hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie] de 
advocaten-stagiairs en de ereadvocaten verplichten tot het betalen van de bijdragen die hij bepaalt. 
W. 22.11.2001, art. 10; Inwerkingtreding: 30.12.2001 

Hij waakt voor het nakomen van de wetten en verordeningen betreffende de betaling van de 
bijdragen aan de voorzorgsinstellingen van de balie. 

Art. 444. De advocaten oefenen vrij hun ambt uit ter verdediging van het recht en van de 
waarheid. 

Zij moeten er zich van onthouden enig ernstig feit tegen de eer en de faam van personen aan te 
voeren, tenzij dit voor de zaak volstrekt noodzakelijk is, onder het voorbehoud van tuchtrechtelijke 
vervolgingen en toepassing van artikel 445 indien daartoe grond bestaat. 

Art. 445. Indien een advocaat in zijn pleidooien of in zijn geschriften kwaadwillig de Monarchie, de 
Grondwet, de wetten van het Belgische volk of het gevestigd gezag aanvalt, kan de rechtbank of het 
hof waarvoor de zaak aanhangig is, door de griffier proces-verbaal doen opmaken en het incident 
brengen voor de raad van de Orde waaronder de betrokkene ressorteert. 

Art. 446. De ambtshalve aangewezen advocaat mag zijn ambtelijke tussenkomst niet weigeren, 
zonder zijn redenen van verschoning of van verhindering te doen goedkeuren door de overheid die 
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hem heeft aangewezen. 
Indien een partij niet de bijstand van een advocaat verkrijgt in burgerlijke zaken, stelt het hoofd 

van de Orde ambtshalve een advocaat aan, indien daartoe grond bestaat. 

Art. 446bis. De advocaten verlenen de juridische eerstelijnsbijstand op de in artikel 508/5 
bedoelde zitdagen. 

Zij verlenen de in artikel 508/7 bedoelde juridische tweedelijnsbijstand. 
Onder de in artikel 508/19 bedoelde voorwaarden, kent het Rijk vergoedingen toe aan de 

advocaten voor hun prestaties inzake juridische bijstand. 
W. 23.11.1998, art. 2; Inwerkingtreding: 01.09.1999 

Art. 446ter. De advocaten begroten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun functie moet 
worden verwacht. Een beding daaromtrent dat uitsluitend verbonden is aan de uitslag van het 
geschil, is verboden. 

Ingeval het ereloon niet met een billijke gematigdheid is vastgesteld, wordt het door de raad van 
de Orde verminderd, met inachtneming onder meer van de belangrijkheid van de zaak en van de 
aard van het werk, onder voorbehoud van de teruggave die hij beveelt, indien daartoe grond 
bestaat, dit alles onverminderd het recht van de partij om zich tot het gerecht te wenden indien de 
zaak niet aan een scheidsgerecht is onderworpen. 

Wordt de zaak voor de rechtbank gebracht, dan wordt zij in openbare zitting behandeld, tenzij de 
partijen eenstemmig vragen dat zij in raadkamer wordt behandeld. 

De rechtbank mag daarenboven, op verzoek van de meest gerede partij, bij een met redenen 
omklede beslissing gelasten dat de zaak in raadkamer wordt behandeld, gedurende de gehele 
rechtspleging of een gedeelte ervan, in het belang van de goede zeden of van de openbare orde, 
wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van het privé-leven van partijen bij het 
proces dit vereisen of, in de mate dat dit door de rechtbank onder bepaalde omstandigheden strikt 
noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de belangen van de rechtsbedeling zou 
schaden. 
W. 21.06.2006, art. 4; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

[Art. 446quater. § 1. Elke advocaat maakt een onderscheid tussen zijn eigen gelden en 
derdengelden. 

De gelden die advocaten in de uitoefening van hun beroep ontvangen ten behoeve van cliënten of 
derden worden gestort op een of meer rekeningen geopend op hun naam of op naam van hun 
advocatenvennootschap met vermelding van hun of haar hoedanigheid. Deze rekening of 
rekeningen worden geopend overeenkomstig de door de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des 
barreaux francophones et germanophone vast te stellen regels. 

De advocaat verhandelt gelden van cliënten of derden via deze rekening. Hij verzoekt cliënten en 
derden steeds om uitsluitend op deze rekening te betalen. 

Het beheer van deze rekening berust uitsluitend bij de advocaat, onverminderd de aanvullende 
regels inzake verhandeling van gelden van cliënten of derden vastgesteld door de Orde van Vlaamse 
Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone. 

§ 2. De in § 1 bedoelde rekeningen omvatten de derdenrekeningen en de rubriekrekeningen. 
De derdenrekening is een globale rekening waarop gelden worden ontvangen of beheerd die naar 

cliënten of derden moeten worden doorgestort. 
De rubriekrekening is een geïndividualiseerde rekening geopend met betrekking tot een bepaald 

dossier of voor een bepaalde cliënt. 
§ 3. De derdenrekening en de rubriekrekening zijn rekeningen die zijn geopend bij een door de 

Nationale Bank van België op grond van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het 
toezicht op de kredietinstellingen vergunde instelling of de Deposito- en Consignatiekas en die 
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minstens voldoen aan volgende eisen: 
1° de derdenrekening en de rubriekrekening mogen nooit een debetsaldo vertonen; 
2° op een derdenrekening of een rubriekrekening mag geen krediet in welke vorm ook, worden 

toegestaan; die rekeningen kunnen nooit tot zekerheid dienen; 
3° elke schuldvergelijking, fusie of bepaling van eenheid van rekening tussen de derdenrekening, 

de rubriekrekening en andere bankrekeningen is uitgesloten; nettingovereenkomsten kunnen op 
deze rekeningen geen toepassing vinden. 

De Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone kunnen 
aanvullende regels inzake de verhandeling van gelden van cliënten of derden vaststellen. 

§ 4. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden stort de advocaat de op zijn derdenrekening 
ontvangen gelden zo vlug mogelijk door aan de bestemmeling. 

Ingeval de advocaat om gegronde redenen de gelden niet binnen de bij het reglement van de Orde 
van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone bepaalde termijn en 
uiterlijk binnen twee maanden na de ontvangst ervan aan de bestemmeling kan overmaken, stort hij 
ze op een rubriekrekening. 

Onverminderd de toepassing van dwingende rechtsregels is het tweede lid niet van toepassing 
indien het totaal van de bedragen ontvangen voor rekening van eenzelfde persoon of bij 
gelegenheid van eenzelfde verrichting of per dossier, 2.500 euro niet te boven gaat. De Koning kan 
dit bedrag om de twee jaar aan de economische toestand aanpassen. Deze aanpassing geldt vanaf 1 
januari van het jaar volgend op de bekendmaking van het aanpassingsbesluit. 

§ 5. Door de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone 
wordt een toezichtregeling ingevoerd en georganiseerd, waarin minstens wordt bepaald wie, 
waarop, wanneer en op welke wijze toezicht wordt gehouden op de naleving van de bepalingen 
bedoeld in de §§ 1 tot 4. Deze toezichtregeling bepaalt in het bijzonder de sancties en maatregelen 
die in geval van overtreding kunnen worden genomen. Ze doet geen afbreuk aan andere wettelijke 
bepalingen die voorzien in een toezicht op de gelden ontvangen op de in § 2 bedoelde rekeningen. 

§ 6. Alle sommen, ongeacht het bedrag ervan die door de gerechtigde niet zijn teruggevorderd, 
noch aan hem zijn overgemaakt twee jaar na de afsluiting van het dossier naar aanleiding waarvan 
zij door de advocaat werden ontvangen, worden door deze laatste in de Deposito- en Consignatiekas 
gestort. De termijn wordt geschorst tot zolang deze sommen het voorwerp uitmaken van een 
rechtsgeding. 

Die deposito's worden ingeschreven op naam van de gerechtigde, die door de advocaat wordt 
aangewezen. Ze worden door de Deposito- en Consignatiekas ter beschikking van de gerechtigde 
gehouden tot het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 25 van het koninklijk besluit nr. 150 
van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van 
de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 
juli 1934.] 
W. 21.12.2013, art. 2 (BS 16.01.2014); Inwerkingtreding: 01.06.2014 

[Art. 446quinquies. § 1. De effecten en geldswaardige papieren aan toonder die aan de advocaat 
zijn toevertrouwd naar aanleiding van een bepaald dossier, worden binnen de bij het reglement van 
de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone bepaalde 
termijn en uiterlijk binnen drie maanden, onder een afzonderlijke rubriek geopend bij een door de 
Nationale Bank van België op grond van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het 
toezicht op de kredietinstellingen vergunde instelling in open bewaring gegeven voor rekening van 
de eigenaar en op naam van de advocaat of van de advocatenvennootschap. 

§ 2. Alle effecten en geldswaardige papieren aan toonder die door de gerechtigde niet zijn 
teruggevorderd noch aan hem zijn overgemaakt twee jaar na de afsluiting van het dossier naar 
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aanleiding waarvan ze door de advocaat werden ontvangen worden door deze laatste overgemaakt 
aan de Deposito- en Consignatiekas overeenkomstig artikel 5 van het ministerieel besluit van 27 
maart 1935 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling 
van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot 
aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 1934.  

Die deposito's worden ingeschreven op naam van de gerechtigde die door de advocaat wordt 
aangewezen. Onverminderd artikel 4, eerste lid, van de wet van 14 december 2005 houdende 
afschaffing van de effecten aan toonder, worden ze door de Deposito- en Consignatiekas ter 
beschikking van de gerechtigde gehouden tot het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 26 
van het in het eerste lid bedoelde koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935. 
W. 21.12.2013, art. 3 (BS 16.01.2014); Inwerkingtreding: 01.06.2014 

Hoofdstuk III. Stafhouder en Raad van de Orde 

Art. 447. De stafhouder is het hoofd van de Orde. 
Hij roept de algemene vergadering van de advocaten en de raad van de Orde bijeen en zit deze 

voor. 
Bij overlijden of verhindering van de stafhouder wordt hij voorlopig vervangen zoals bepaald is in 

het reglement van de raad van de Orde; anders door de oudstbenoemde stafhouder die lid is van de 
raad of bij gebreke daarvan door het oudste aanwezige lid van de raad. 

Art. 448. [Voor elke balie wordt een Raad van de Orde gevormd. Evenwel voor de Balie te Brussel 
hebben de beide bij artikel 430, 2°, bedoelde orden ieder hun eigen Raad.] 
W. 04.05.1984, art. 3 

Is de raad van de Orde bij de heropening van de hoven en de rechtbanken niet wettelijk gevormd 
of vernieuwd, dan worden zijn werkzaamheden voorlopig verricht door de aftredende raad van de 
Orde. 

Art. 449. De raad van de Orde bestaat uit de stafhouder en: 
[uit zestien leden, indien vijfhonderd of meer advocaten ingeschreven zijn op het tableau, op de 

lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van 
de Europese Unie en op de lijst van de stagiairs;] 
W. 22.11.2001, art. 11; Inwerkingtreding: 30.12.2001 

uit veertien leden, indien dit aantal honderd of meer bedraagt; 
uit acht leden, indien dit aantal vijftig of meer bedraagt; 
uit zes leden, indien het dertig of meer bedraagt; 
uit vier leden, indien het vijftien of meer bedraagt; 
uit twee leden, indien het minder is dan vijftien. 

Art. 450. [De raadsleden worden rechtstreeks gekozen door de vergadering van de Orde, waarvoor 
alle op het tableau ingeschreven advocaten [, alle advocaten ingeschreven op de lijst van de 
advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de 
Europese Unie] en alle [...] op de lijst van de stagiairs ingeschreven advocaten, worden opgeroepen.] 
W. 07.02.1985, art.2,1° 
W. 04.07.2001, art. 12; Inwerkingtreding: 25.07.2001 
W. 22.11.2001, art. 12; Inwerkingtreding: 30.12.2001 

[De stafhouder en de leden van de raad van de Orde worden gekozen uit de leden van de balie 
ingeschreven op het tableau of op de lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de 
beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie.] 
W. 22.11.2001, art. 12; Inwerkingtreding: 30.12.2001 

De stafhouder en de raadsleden worden gekozen bij gelijktijdige, maar afzonderlijke lijststemming, 
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de stafhouder bij volstrekte meerderheid van stemmen en de raadsleden bij betrekkelijke 
meerderheid, op dag en uur bepaald door de raad van de Orde en met inachtneming van de regels 
die deze vaststelt. 

Nadat de stemming gesloten is verklaard, wordt de uitslag ervan in de algemene vergadering door 
haar voorzitter afgekondigd. 

Is een lid van de balie tegelijk tot stafhouder en tot lid van de raad der Orde gekozen, dan wordt 
deze laatste verkiezing als onbestaande beschouwd en de advocaat die na hem de meeste stemmen 
heeft behaald, wordt in zijn plaats verkozen verklaard. 

De uitslag van de raadsverkiezing wordt afgekondigd na de verkiezing van de stafhouder. 
Indien bij de stemming voor de verkiezing van de stafhouder geen volstrekte meerderheid wordt 

bereikt, heeft dadelijk of in een latere vergadering een herstemming plaats over de twee kandidaten 
op wie het grootste aantal stemmen is uitgebracht. 

Indien de kandidaten bij de herstemming een gelijk aantal stemmen behalen, is de op het tableau 
oudstingeschreven kandidaat gekozen. 

Indien bij de verkiezingen voor de raad van de Orde de stemmen staken voor het laatste te 
begeven mandaat, is de oudste naar rangorde op het tableau gekozen. 

Van de verrichtingen wordt proces-verbaal opgemaakt. 
[Kan een lid van de Raad van de Orde zijn mandaat niet voleindigen dan wordt het vervangen door 

een advocaat die na de verkozen leden de meeste stemmen heeft behaald bij de jongste verkiezing.] 
W. 24.05.1978, art. 1 

Art. 451. [...] De raad van de Orde kan bepalen op welke wijze en onder welke voorwaarden de 
kandidaten voor het stafhouderschap en voor de raad worden voorgedragen. 
W. 04.05.1984, art. 4, 1 

Hij kan beslissen dat een van de plaatsen in de raad wordt toegekend volgens de regels die inzake 
voordracht en stemming voor de aanwijzing van de stafhouder zijn voorgeschreven. 

De stemmen die worden uitgebracht voor die plaats, mogen niet aangerekend worden voor de 
verkiezing in een andere plaats in de raad van de Orde. 

§ 2. [...] 
W. 04.05.1984, art. 4, 2 

Art. 452. De secretaris van de raad vervult ook het ambt van secretaris van de Orde. 

Art. 453. De raad van de Orde kan alleen dan beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid 
van zijn leden aanwezig is. 

Art. 454. De raden van de Orde worden vóór het einde van ieder gerechtelijk jaar vernieuwd, om 
hun ambt te vervullen dadelijk na het begin van het nieuw gerechtelijk jaar. 

De lijst van de leden waaruit de raad van de Orde bestaat, wordt binnen acht dagen na de 
verkiezing gezonden aan de procureur-generaal bij het hof van beroep van het rechtsgebied. 

Art. 455. De raad van de Orde heeft de opdracht om de eer van de Orde van advocaten op te 
houden en de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan het beroep van 
advocaat ten grondslag liggen en een behoorlijke beroepsuitoefening moeten waarborgen, te 
handhaven. 
W. 21.06.2006, art. 5; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

Art. 455bis. [...] 
W. 23.11.1998, art. 3; Inwerkingtreding: 31.12.1999 
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Hoofdstuk IV. Tucht 

Afdeling I. Tuchtraden 

W. 21.06.2006, art. 6; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

Art. 456. Bij de zetel van ieder hof van beroep wordt een tuchtraad ingesteld, die tot taak heeft de 
inbreuken op de eer van de Orde en op de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en 
kiesheid, die aan het beroep ten grondslag liggen en een behoorlijke beroepsuitoefening moeten 
waarborgen, alsook de inbreuken op de reglementen te bestraffen, onverminderd de bevoegdheid 
van de rechtbanken, indien daartoe grond bestaat.  

In het rechtsgebied van het hof van beroep van Brussel worden twee tuchtraden ingesteld, één 
voor de Nederlandstalige Ordes en één voor de Franstalige Ordes. 

Deze tuchtraden zijn bevoegd voor de advocaten behorend tot de Ordes van het rechtsgebied van 
het betrokken hof van beroep. 

Ten aanzien van de voorzitter, de kamervoorzitters, de assessoren en de plaatsvervangende 
assessoren, de secretarissen en de plaatsvervangende secretarissen van de tuchtraad en de 
advocaten die lid zijn van de tuchtraad van beroep, en ten aanzien van de stafhouders en de leden 
van de raden van de Orde, behoort de tuchtrechtelijke procedure in eerste aanleg tot de 
bevoegdheid van de tuchtraad van een ander rechtsgebied, dat wordt aangewezen door de 
voorzitter van de tuchtraad van beroep. In dat geval wordt het tuchtrechtelijk onderzoek gevoerd 
door de stafhouder, of in voorkomend geval door de voorzitter van de tuchtraad van bedoeld 
rechtsgebied. 
W. 21.06.2006, art. 7; Inwerkingtreding: 20.07.2006 

Art. 457. § 1. De tuchtraad is samengesteld uit één of meer kamers. 
§ 2. De tuchtraad heeft een voorzitter, die tot taak heeft de zaak bij de tuchtraad aanhangig te 

maken. De voorzitter heeft geen zitting in de tuchtraad. 
De voorzitter van de tuchtraad wordt verkozen voor een periode van drie jaar door de stafhouders 

die lid zijn van de Orde van Vlaamse balies respectievelijk van de Ordre des barreaux francophones 
et germanophone. 

§ 3. De tuchtraad heeft een secretaris en twee plaatsvervangende secretarissen. 
§ 4. De raden van de Orde van elke balie die deel uitmaakt van het betrokken rechtsgebied, wijzen 

elk minstens twee effectieve leden en twee plaatsvervangers aan om in de tuchtraad zitting te 
hebben. 

De voorzitter en de kamervoorzitters worden gekozen uit de gewezen stafhouders. 
De assessoren worden gekozen uit de gewezen leden van de raden van de Orde. 
Om de drie jaar, bij de aanvang van het gerechtelijk jaar, stellen de stafhouders van het 

rechtsgebied van het hof van beroep de lijst op van de effectieve en de plaatsvervangende 
kamervoorzitters en assessoren. Ze wijzen eveneens de secretaris en de secretarissen-
plaatsvervangers aan. 

De rang van de op de lijsten ingeschreven voorzitters en assessoren wordt bepaald met 
inachtneming van een billijk evenwicht tussen de balies van het rechtsgebied en van het aantal van 
hun leden. 

De mandaten van voorzitter, kamervoorzitter, assessor en secretaris, evenals van hun 
plaatsvervangers, zijn hernieuwbaar. 

§ 5. De tuchtraad houdt zitting met een kamervoorzitter, vier assessoren en een secretaris, die niet 
deelneemt aan de beraadslaging. De tuchtraad bevat ten minste één lid van de balie waartoe de 
advocaat tegen wie de tuchtrechtelijke vervolging is ingesteld, behoort. 

De tuchtraad bij het hof van beroep te Luik heeft een kamer die is samengesteld uit ten minste 
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twee leden die de Duitse en de Franse taal kennen en die geen deel uitmaken van de balie van 
Eupen. 

§ 6. De secretaris stelt de kamers samen. De voorzitter en de assessoren worden, buiten beletsel, 
in de orde van hun rang geroepen. 
W. 21.06.2006, art. 8; Inwerkingtreding: 20.07.2006 

Art. 457bis. De rechtspleging voor de tuchtraad wordt gevoerd in de taal van de Orde waartoe de 
vervolgde advocaat behoort. 

Onverminderd de toepassing van artikel 457, § 5, tweede lid, moeten alle leden van de zetel de 
taal van de rechtspleging kennen. 

Wanneer de tuchtrechtelijke rechtspleging echter een Duitstalige advocaat betreft, mag deze zich 
in het Duits uitdrukken. 
W. 21.06.2006, art. 9; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

Art. 458. § 1. De stafhouder ontvangt en onderzoekt de klachten tegen de advocaten van zijn 
Orde. Om ontvankelijk te zijn, moeten klachten schriftelijk worden ingediend, moeten ze 
ondertekend en gedateerd zijn, en moeten ze de volledige identiteit van de klager bevatten. De 
stafhouder kan eveneens ambtshalve of op schriftelijke aangifte door de procureur-generaal een 
onderzoek instellen. 

De stafhouder leidt het onderzoek of stelt een onderzoeker aan, wiens taken en bevoegdheden hij 
omschrijft. De klager en de advocaat die het voorwerp uitmaakt van het onderzoek, worden van de 
instelling van het onderzoek schriftelijk op de hoogte gebracht. 

De klager heeft het recht om tijdens het onderzoek gehoord te worden en kan, in voorkomend 
geval, bijkomende informatie en bewijsstukken verschaffen. 

De verklaringen van de klager, van de advocaat en van de getuigen worden opgetekend in een 
proces-verbaal. De gehoorde personen ontvangen op hun verzoek een afschrift van het proces-
verbaal van hun verklaringen. 

De advocaat die het voorwerp uitmaakt van een tuchtonderzoek, kan zich tijdens het onderzoek 
laten bijstaan door de advocaat van zijn keuze, maar kan zich niet laten vertegenwoordigen. 

§ 2. De stafhouder die na het onderzoek oordeelt dat er redenen bestaan om de advocaat te laten 
verschijnen voor de tuchtraad, zendt het dossier samen met zijn met redenen omklede beslissing 
over aan de voorzitter van de tuchtraad, zodat deze de tuchtraad kan samenroepen overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 459. Hij brengt de advocaat en de klager hiervan op de hoogte. 

Is de stafhouder van mening dat de klacht onontvankelijk, ongegrond of van onvoldoende gewicht 
is, dan brengt hij de klager en de advocaat hiervan schriftelijk op de hoogte. De klager kan de 
beslissing binnen drie maanden betwisten bij een ter post aangetekende brief gericht aan de 
voorzitter van de tuchtraad. 

De advocaat of de klager kan zich eveneens tot laatstgenoemde richten binnen dezelfde termijn en 
op dezelfde wijze indien de stafhouder binnen een termijn van zes maanden na het indienen van de 
klacht geen beslissing tot buitenvervolgingstelling of tot vervolging heeft genomen. 

§ 3. De voorzitter van de tuchtraad bij wie de zaak door de advocaat of de klager aanhangig wordt 
gemaakt, kan het volgende doen binnen een termijn van drie maanden te rekenen van die 
aanhangigmaking: 

1 indien hij vaststelt dat het onderzoek van de stafhouder nog niet ingesteld is, nog loopt of niet 
volledig is, kan hij hetzij de stafhouder ertoe uitnodigen dit onderzoek te beëindigen binnen een 
door hem te bepalen termijn, hetzij de klacht zelf onderzoeken of een onderzoeker aanstellen wiens 
taken en bevoegdheden hij omschrijft. De stafhouder geeft in laatstgenoemd geval de zaak uit 
handen en zendt het dossier ervan dadelijk over aan de voorzitter van de tuchtraad; 

2 hij kan bij een met redenen omklede en een schriftelijke beslissing, desgevallend na een 
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onderzoek, weigeren gevolg te geven aan onontvankelijke klachten, ongegronde klachten of 
klachten van onvoldoende gewicht; 

3 hij kan, in voorkomend geval na een onderzoek, beslissen dat de advocaat dient te verschijnen 
voor de tuchtraad, in welk geval artikel 459 toegepast wordt. 

De stafhouder, de advocaat en de klager ontvangen in elk geval een afschrift van deze beslissing, 
waartegen geen rechtsmiddel openstaat. 
W. 21.06.2006, art. 10; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

Art. 459. § 1. De tuchtraad neemt kennis van de tuchtzaken door toedoen van de stafhouder van 
de betrokken advocaat of, in het geval bedoeld in artikel 458, § 3, eerste lid, 3, van de voorzitter van 
de tuchtraad. 

De voorzitter van de tuchtraad roept, ambtshalve of op verzoek van de stafhouder, de advocaat bij 
een ter post aangetekende brief op om voor de tuchtraad te verschijnen. De oproeping vermeldt de 
feiten die de advocaat ten laste worden gelegd. Op straffe van nietigheid bedraagt de 
oproepingstermijn minstens vijftien dagen. 

De voorzitter brengt de klager op de hoogte van de datum en de plaats van de zitting. 
§ 2. De tuchtraad behandelt de zaak in openbare zitting, tenzij de betrokken advocaat de 

behandeling met gesloten deuren vraagt. 
De tuchtraad kan eveneens met gesloten deuren zitting houden, gedurende de gehele 

rechtspleging of een deel daarvan, in het belang van de goede zeden of van de openbare orde, 
wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van het privé-leven van de vervolgde 
advocaat dit vereisen, of in de mate dat dit door de tuchtraad onder bepaalde omstandigheden 
strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de belangen van de rechtsbedeling 
zou schaden. 

De klager wordt op zijn verzoek gehoord op de zitting en in voorkomend geval geconfronteerd met 
de betrokken advocaat. 

De onderzoeker wordt ter zitting gehoord in zijn verslag. 
W. 21.06.2006, art. 11; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

Art. 460. De tuchtraad kan bij een met redenen omklede beslissing, naar gelang van het geval, 
waarschuwen, berispen, schorsen voor een termijn van ten hoogste één jaar, schrappen van het 
tableau, van de lijst van advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere 
lidstaat van de Europese Unie of van de lijst van stagiairs. 

Iedere advocaat die voor de tweede maal geschorst wordt, kan krachtens dezelfde beslissing 
worden geschrapt van het tableau, van de lijst van advocaten die hun beroep uitoefenen onder de 
beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie of van de lijst van stagiairs. 

De tuchtraad kan bij de berisping of de schorsing bovendien het verbod opleggen om gedurende 
ten hoogste drie jaar in geval van berisping, en ten hoogste vijf jaar in geval van schorsing, deel te 
nemen aan de in artikel 450 bedoelde stemming, alsmede het verbod opleggen om gedurende deze 
periode te worden verkozen tot stafhouder of tot lid van de raad van de Orde of tot lid van de 
algemene vergadering of het bestuur van de Orde van Vlaamse balies of van de Ordre des barreaux 
francophones et germanophone. 

De tuchtraad besluit, met opgave van redenen, of hij het dienstig acht om de schorsing of de 
schrapping bekend te maken en, in voorkomend geval, op welke wijze dit dient te gebeuren. 

De tuchtraad kan, in voorkomend geval onder de bijzondere voorwaarden die hij bepaalt, de 
uitspraak van de veroordeling opschorten of de uitvoering van de tuchtsanctie uitstellen. Bij niet-
naleving van de bepaalde voorwaarden, roept de voorzitter, ambtshalve of op verzoek van de 
stafhouder, de advocaat overeenkomstig artikel 459 op om op een zitting van de tuchtraad te 
verschijnen, met het oog op het horen uitspreken van een tuchtstraf of het horen opheffen van de 
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opschorting. 
De tuchtraad kan in zijn beslissing de kosten die voor het onderzoek en voor het onderzoek ter 

terechtzitting werden gemaakt ten laste leggen van de betrokken advocaat. 
W. 21.06.2006, art. 12; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

Art. 461. § 1. De schorsing of de schrapping wordt naast de naam van de betrokkene vermeld in 
een op het secretariaat van de balie en van de Orde van Vlaamse balies of van de Ordre des 
barreaux francophones et germanophone gehouden register, dat de advocaten kunnen inzien. 

§ 2. Binnen acht dagen na de uitspraak ervan geeft de secretaris van de tuchtraad van iedere 
beslissing in tuchtzaken bij een ter post aangetekende brief kennis aan de advocaat, aan zijn 
stafhouder en aan de procureur-generaal. 

De stafhouder of, in voorkomend geval wanneer hij de zaak aanhangig heeft gemaakt bij de 
tuchtraad, de voorzitter van deze raad, kan aan de klager, indien hij erom verzoekt, mondeling of 
schriftelijk de inlichtingen verschaffen die hij gepast acht betreffende de genomen beslissing en 
betreffende de rechtsmiddelen die ertegen worden aangewend. 

Een afschrift van alle beslissingen wordt overgezonden aan de Orde van Vlaamse balies, of aan de 
Ordre des barreaux francophones et germanophone. 

Zij kunnen, indien zij dit dienstig achten, de beslissingen geheel of gedeeltelijk bekendmaken, 
zonder vermelding van de naam van de betrokken advocaat. 
W. 21.06.2006, art. 13; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

Art. 462. Is de beslissing bij verstek gewezen, dan kan de advocaat ertegen verzet aantekenen 
binnen vijftien dagen, te rekenen van de kennisgeving. 

Laattijdig verzet wordt niet ontvankelijk verklaard, tenzij de tuchtraad de verzetdoende advocaat 
van het verval ontheft, een beslissing waarover de tuchtraad soeverein oordeelt en waartegen geen 
rechtsmiddel openstaat. 

Het verzet wordt bij een ter post aangetekende brief gezonden aan de voorzitter van de tuchtraad. 
De voorzitter roept, in de vorm en binnen de termijn van de oorspronkelijke oproeping, de 

verzetdoende advocaat op om voor de tuchtraad te verschijnen. De tuchtraad doet uitspraak, zelfs 
in diens afwezigheid. De beslissing geldt in ieder geval als op tegenspraak gewezen. 
W. 21.06.2006, art. 14; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

Art. 463. Tegen de beslissingen gewezen door de tuchtraad kunnen de betrokken advocaat, de 
stafhouder van de balie van de betrokken advocaat of de procureur-generaal hoger beroep instellen. 

Het hoger beroep wordt aan de voorzitter van de tuchtraad van beroep ter kennis gebracht bij een 
ter post aangetekende brief binnen vijftien dagen te rekenen van de kennisgeving van de beslissing. 

De voorzitter van de tuchtraad van beroep geeft bij een ter post aangetekende brief kennis van het 
beroep aan de voorzitter van de tuchtraad en, naar gelang van het geval, aan de betrokken 
advocaat, aan de stafhouder van de Orde waartoe hij behoort of aan de procureur-generaal. 

De procureur-generaal, de stafhouder en de advocaat kunnen bij een ter post aangetekende brief 
tegenberoep instellen binnen een termijn van één maand te rekenen van het hoofdberoep. 
W. 21.06.2006, art. 15; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

Afdeling II. Tuchtraden in beroep 

W. 21.06.2006, art. 16; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

Art. 464. Het hoger beroep tegen de beslissingen van de Nederlandstalige tuchtraden wordt 
gebracht voor de Nederlandstalige tuchtraad van beroep. 

Het hoger beroep tegen de beslissingen van de Franstalige en Duitstalige tuchtraden wordt 
gebracht voor de Franstalige en Duitstalige tuchtraad van beroep. 

De zetel van de tuchtraden van beroep is gevestigd te Brussel. 
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W. 21.06.2006, art. 17; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

Art. 465. § 1. Elke tuchtraad van beroep is samengesteld uit één of meer kamers. Hij wordt 
voorgezeten door een eerste voorzitter van het hof van beroep. 

§ 2. Iedere kamer houdt zitting met een voorzitter, vier assessoren-advocaten en een secretaris-
advocaat. Het voorzitterschap wordt beurtelings waargenomen door de eerste voorzitters van de 
hoven van beroep of door de kamervoorzitter aangewezen door de eerste voorzitter. De eerste 
voorzitters van de hoven van beroep van Antwerpen, Brussel en Gent hebben zitting in de 
Nederlandstalige tuchtraad van beroep; de eerste voorzitters van de hoven van beroep van Brussel, 
Bergen en Luik hebben zitting in de Franstalige en Duitstalige tuchtraad van beroep. 

Wanneer de tuchtprocedure een advocaat bij de balie van Eupen betreft, bestaat de 
beroepskamer van de tuchtraad uit ten minste twee leden die Duits en Frans kennen, en die geen lid 
zijn van de balie van Eupen. 

§ 3. De procureur-generaal bij het hof van beroep van Brussel of een advocaat-generaal die hij 
aanwijst, oefent het ambt van het openbaar ministerie uit. 

§ 4. Iedere Orde die deel uitmaakt van de Orde van Vlaamse balies of van de Ordre des barreaux 
francophones et germanophone duidt, uit de gewezen leden van de raad van de Orde, minimum 
twee assessoren en twee plaatsvervangende assessoren aan. De assessoren worden voorgedragen 
onder de gewezen leden van de raden van de Orde door de betrokken raden van de Orde. 

§ 5. Om de drie jaar, bij de aanvang van het gerechtelijk jaar, stellen de bestuurders van de Orde 
van Vlaamse balies respectievelijk van de Ordre des barreaux francophones et germanophone, 
telkens onder het voorzitterschap van de eerste voorzitter van het hof van beroep van Brussel, de 
lijst op van de effectieve assessoren en de plaatsvervangende assessoren. Ze stellen eveneens de 
secretarissen en de plaatsvervangende secretarissen aan. 

De rang van de op de lijsten ingeschreven advocaten wordt bepaald met inachtneming van een 
billijk evenwicht tussen de balies die de Orde van Vlaamse balies en de Ordre des barreaux 
francophones et germanophone vormen en van het aantal van hun leden. 

§ 6. Het mandaat geldt voor drie jaar en is hernieuwbaar. 
§ 7. De secretaris stelt de kamers samen, buiten beletsel, in de orde van voorrang die op de lijsten 

is vermeld. 
W. 21.06.2006, art. 18; Inwerkingtreding: 20.07.2006 

Art. 466. De rechtspleging voor de tuchtraad van beroep wordt gevoerd in de taal van de beslissing 
waartegen hoger beroep werd ingesteld. Onverminderd de toepassing van artikel 457, § 5, tweede 
lid, moeten alle leden van de zetel de taal van de rechtspleging kennen. 

Wanneer de tuchtprocedure evenwel een Duitstalige advocaat betreft, mag laatstgenoemde Duits 
spreken. 
W. 21.06.2006, art. 19; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

Art. 467. De debatten voor de tuchtraad van beroep worden gehouden zoals voorgeschreven door 
artikel 459, § 2. 
W. 21.06.2006, art. 20; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

Art. 468. § 1. De secretaris geeft bij een ter post aangetekende brief kennis van de beslissing van 
de tuchtraad van beroep aan de betrokken advocaat, aan de stafhouder van de Orde waartoe hij 
behoort en aan de procureur-generaal. Hij stuurt een afschrift van de uitspraak naar de Orde van 
Vlaamse balies of naar de Ordre des barreaux francophones et germanophone. 

§ 2. Het verzet van de advocaat tegen de bij verstek gewezen beslissingen van de tuchtraad van 
beroep gebeurt in dezelfde vorm en binnen dezelfde termijn als de akte van beroep. Het verzet 
wordt behandeld en berecht met inachtneming van de regels die in eerste aanleg zijn toegepast. 

§ 3. [1 …]1 
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W. 21.06.2006, art. 21; Inwerkingtreding: 01.11.2006 
(1) W. 10.04.2014, art. 4 (BS 15.05.2014); Inwerkingtreding: 25.05.2014 

Afdeling III. Diverse bepalingen 

W. 21.06.2006, art. 22; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

Art. 469. De tuchtraad is bevoegd om uitspraak te doen over tuchtrechtelijke vervolgingen die 
ingesteld zijn wegens feiten gepleegd vóór de beslissing waarbij de advocaat van het tableau van de 
Orde, van de lijst van advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere 
lidstaat van de Europese Unie of de lijst van stagiairs is weggelaten, indien het onderzoek uiterlijk 
één jaar na die beslissing is ingesteld. 

Indien een advocaat zijn inschrijving bij een andere Orde vraagt en bekomt, en deze inschrijving 
gepaard gaat met de weglating van de advocaat uit het eerste tableau of de lijst, dan wordt het 
onderzoek waarvan sprake is in artikel 458, § 1, geleid door de stafhouder van de Orde waar de 
advocaat laatst is ingeschreven, zonder dat met de datum of de lokalisatie van de aan de advocaat 
verweten feiten rekening wordt gehouden. 

In dezelfde omstandigheden geeft de stafhouder, indien hij reeds een onderzoek leidt, de zaak uit 
handen en zendt het dossier over aan de stafhouder van de Orde waar de advocaat laatst is 
ingeschreven. 

Indien de wijziging van Orde een wijziging van het rechtsgebied van het hof van beroep 
meebrengt, zijn dezelfde regels als hierboven van toepassing op de voorzitter van de tuchtraad. 

Indien nochtans op het ogenblik van de wijziging van Orde, de advocaat reeds is opgeroepen 
overeenkomstig artikel 459, § 1, blijft de geadieerde tuchtraad bevoegd. 

De tuchtraad die bevoegd is om kennis te nemen van de tuchtrechtelijke vordering tegen een 
advocaat die ingeschreven is bij een andere Orde dan die waartoe hij behoorde op het ogenblik dat 
de feiten die hem worden verweten, werden gepleegd, is deze waartoe de advocaat behoort op het 
ogenblik dat de beslissing wordt genomen om hem te verwijzen naar de tuchtraad. 
W. 21.06.2006, art. 23; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

Art. 469bis. [...] 
W. 21.06.2006, art. 24; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

Art. 470. De procureur-generaal zorgt voor de tenuitvoerlegging van de beslissingen tot schorsing 
en tot schrapping. 

Art. 471. De geschorste advocaat moet zich tijdens de duur van zijn straf van iedere 
beroepswerkzaamheid onthouden. 
W. 21.06.2006, art. 25; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

Hoofdstuk V. Tuchtraden van beroep […] 

W. 21.06.2006, art. 26; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

Art. 472. § 1. Een geschrapte advocaat kan niet worden ingeschreven op een tableau van de Orde, 
of op een lijst van advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere 
lidstaat van de Europese Unie, of op een lijst van stagiairs dan na het verstrijken van een termijn van 
tien jaar nadat de beslissing tot schrapping in kracht van gewijsde is gegaan en indien buitengewone 
omstandigheden het wettigen. 

De inschrijving is niet geoorloofd dan na een met redenen omkleed advies van de raad van de Orde 
van de balie waartoe de advocaat behoorde. 

De weigering tot inschrijving wordt met redenen omkleed. 
§ 2. Een geschorste advocaat kan aan de tuchtraad of aan de tuchtraad van beroep die de 
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schorsing heeft uitgesproken eerherstel vragen na een termijn van zes jaar te rekenen van de 
uitspraak. De weigering tot eerherstel moet met redenen worden omkleed. De beslissing is niet 
vatbaar voor hoger beroep. De aanvraag tot eerherstel kan om de zes jaar opnieuw worden 
ingediend. 

§ 3. De lichtere tuchtstraffen worden van rechtswege uitgewist na een periode van zes jaar te 
rekenen van de uitspraak. 

§ 4. De herinschrijving, het eerherstel of de uitwissing van de straf brengen de doorhaling van de 
vermeldingen bepaald in artikel 461, § 1, met zich. 
W. 21.06.2006, art. 27; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

Art. 473. Wanneer het wegens de aan een advocaat ten laste gelegde feiten te vrezen is dat zijn 
latere beroepswerkzaamheid nadeel kan toebrengen aan derden of aan de eer van de Orde, kan de 
stafhouder de bewarende maatregelen nemen die de voorzichtigheid eist en met name aan de 
advocaat verbieden het gerechtsgebouw te betreden gedurende ten hoogste drie maanden. 

Deze termijn kan op verzoek van de stafhouder worden verlengd bij een met redenen omklede 
beslissing van de raad van de Orde, nadat de betrokken advocaat werd gehoord. 

De betrokken advocaat kan tegen het verbod het gerechtsgebouw te betreden en tegen de 
verlenging van de termijn ervan, beslissingen die bij voorraad uitvoerbaar zijn, beroep aantekenen 
bij de tuchtraad van beroep. 

Dit beroep wordt bij een ter post aangetekende brief ter kennis gebracht van de voorzitter van 
deze raad, die de raad onmiddellijk bijeenroept. 

De tuchtraad van beroep neemt een beslissing na de stafhouder en de betrokken advocaat te 
hebben gehoord. 
W. 21.06.2006, art. 28; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

Art. 474. Op straffe van verjaring wordt de tuchtprocedure ingesteld binnen twaalf maanden te 
rekenen van de kennisneming van de feiten door de tuchtrechtelijke autoriteit die bevoegd is om die 
procedure op gang te brengen. 
W. 21.06.2006, art. 29; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

Art. 475. Alle oproepingen en kennisgevingen als bedoeld in deze titel worden geldig gedaan aan 
het kantoor van de advocaat of aan zijn woonplaats. 
W. 21.06.2006, art. 30; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

Art. 476. [...] 
W. 21.06.2006, art. 31; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

Art. 477. In een strafrechtelijke, burgerrechtelijke of administratieve procedure mag geen melding 
worden gemaakt van een tuchtprocedure, noch van elementen daarvan. 
W. 21.06.2006, art. 32; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

Titel Ibis. Uitoefening in België van het beroep van advocaat door advocaten die 
onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie 

W. 22.11.2001, art. 18; Inwerkingtreding: 30.12.2001 

Hoofdstuk I. Vrij verrichten van diensten 

W. 22.11.2001, art. 18; Inwerkingtreding: 30.12.2001 

Art. 477bis. § 1. Personen die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en aldaar 
overeenkomstig richtlijn 77/249/EEG van de Raad van 22 maart 1977 tot vergemakkelijking van de 
daadwerkelijke uitoefening door advocaten van het vrij verrichten van diensten gerechtigd zijn een 
titel te voeren welke overeenstemt met die van advocaat, kunnen in België van die titel gebruik 
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maken. 
De persoon bedoeld in het eerste lid is diegene die, in de lidstaat van herkomst gerechtigd is door 

de bevoegde overheid van deze lidstaat er zijn beroep uit te oefenen onder de titel die 
overeenstemt met die van advocaat, na een opleiding te hebben genoten of alle formaliteiten met 
een gelijkwaardig effect te hebben vervuld die door de wetgeving van deze lidstaat kunnen worden 
opgelegd. 

§ 2. De in de eerste paragraaf bedoelde personen moeten bij het verrichten van een dienst in 
België gebruik maken van hun titel uitgedrukt in de taal of in een van de talen van de lidstaat waar 
zij gevestigd zijn, alsook melding maken van de beroepsorganisatie waarvan zij afhangen of van het 
gerecht waarbij zij volgens de wettelijke regeling van die Staat zijn toegelaten. 

Bij die dienstverlening kan hen worden gevraagd van hun hoedanigheid van advocaat te doen 
blijken. 
W. 22.11.2001, art. 18; Inwerkingtreding: 30.12.2001 

Art. 477ter. § 1. De in artikel 477bis bedoelde personen kunnen in België dezelfde 
beroepswerkzaamheden uitoefenen als leden van Belgische balies. 

Voor handelingen van vertegenwoordiging en verdediging in rechte moeten zij evenwel: 
1° handelen in samenwerking met een advocaat die ingeschreven is op het tableau; 
2° voor de terechtzitting door die advocaat worden voorgesteld: 
a) aan de stafhouder van de balie bij het betrokken gerecht; 
b) aan de voorzitter van het gerecht waarbij hij optreedt. 
§ 2. Onverminderd de verplichtingen die hen worden opgelegd in de lidstaat van herkomst, 

worden de beroepswerkzaamheden van de in artikel 477bis bedoelde personen uitgeoefend met 
inachtneming van de regels, van welke oorsprong ook, die in België op het beroep van toepassing 
zijn, met uitzondering van elke voorwaarde van verblijf of inschrijving. 

Ten aanzien van andere werkzaamheden dan vertegenwoordiging en verdediging in rechte zijn die 
personen, onverminderd de beroepsvoorwaarden en -regels van de lidstaat van herkomst, 
onderworpen aan de in het eerste lid bedoelde regels op voorwaarde dat: 

1° een niet in België gevestigd advocaat hen kan naleven; 
2° zulks objectief gerechtvaardigd is als waarborg voor de correcte uitoefening van de 

beroepswerkzaamheden van een advocaat, voor de waardigheid van het beroep en voor de 
inachtneming van de regels inzake onverenigbaarheid. 

§ 3. De uitoefening van het beroep van advocaat bij de in artikel 477bis bedoelde personen, is 
onverenigbaar met alle bezoldigde betrekkingen of werkzaamheden, openbare of particuliere, tenzij 
ze noch de onafhankelijkheid van de advocaat, noch de waardigheid van de balie in gevaar brengen. 
W. 22.11.2001, art. 18; Inwerkingtreding: 30.12.2001 

Art. 477quater. § 1. De artikelen 437, eerste lid, 445 en 761 alsook de bepalingen van hoofdstuk 
IV, [behalve artikel 472, § 1] van titel I van Boek III zijn van toepassing op de in artikel 477bis 
bedoelde personen, zulks onverminderd de beroeps- en gedragsregels waaraan zij in de lidstaat van 
herkomst zijn onderworpen. 
W. 21.06.2006, art. 33, a; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

De in artikel 477bis bedoelde personen die, bij de uitoefening van hun werkzaamheid in een 
gerechtelijk arrondissement, de tuchtregels niet in acht nemen, kan verbod worden opgelegd de 
partijen bij te staan en te pleiten voor de gerechten waarvan de zetel aldaar gevestigd is. Dit verbod, 
dat niet langer dan drie jaar mag duren, wordt uitgesproken, de betrokken persoon vooraf 
opgeroepen. Tegen de beslissing staat verzet en hoger beroep open. 

Ten aanzien van die personen wordt de schrapping vervangen door het verbod om in België de 
beroepswerkzaamheden van een advocaat uit te oefenen. Na het verstrijken van een termijn van 
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tien jaar te rekenen van de dag waarop de beslissing houdende verbod in kracht van gewijsde is 
gegaan kunnen zij erom verzoeken het op te heffen. 

§ 2. Terzake bevoegd is de [tuchtraad] van het rechtsgebied waar de feiten zijn gepleegd die 
strafbaar zijn met een tuchtstraf. 
W. 21.06.2006, art. 33, b; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

De raad kan aan de autoriteit van de Staat waar de persoon die een tuchtstraf kan oplopen 
gevestigd is, rechtstreeks alle professionele inlichtingen betreffende die persoon vragen. Hij stelt die 
autoriteit in kennis van iedere beslissing. Die kennisgevingen zijn vertrouwelijk. 
W. 22.11.2001, art. 18; Inwerkingtreding: 30.12.2001 

Hoofdstuk II. Vrijheid van vestiging 

W. 22.11.2001, art. 18; Inwerkingtreding: 30.12.2001 

Art. 477quinquies. § 1. Personen die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en 
aldaar overeenkomstig richtlijn 98/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 
1998 ter vergemakkelijking van de permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een 
andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie is verworven gerechtigd zijn een titel te voeren 
welke overeenstemt met die van advocaat, kunnen dit beroep in België onder hun oorspronkelijke 
beroepstitel permanent uitoefenen. 

De persoon bedoeld in het eerste lid is diegene die, in de lidstaat van herkomst, gerechtigd is door 
de bevoegde overheid van deze lidstaat er het beroep uit te oefenen onder de titel die 
overeenstemt met die van advocaat, na een opleiding te hebben genoten of alle formaliteiten met 
een gelijkaardig effect te hebben vervuld die door de wetgeving van deze lidstaat kunnen worden 
opgelegd. 

§ 2. De in de eerste paragraaf bedoelde personen moeten: 
1° zich inschrijven overeenkomstig artikel 432 en aan de raad van de Orde het bewijs van hun 

inschrijving bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst overleggen; 
2° hun inschrijving bij de bevoegde autoriteit van die laatste Staat handhaven; 
3° het beroep onder hun oorspronkelijke beroepstitel uitoefenen. 
Het bewijs bedoeld in het eerste lid, 1°, mag niet meer dan drie maanden voor de overlegging 

ervan zijn opgesteld en maakt melding van de tuchtprocedures ingesteld in de lidstaat van 
herkomst. 

De raad van de Orde stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst in kennis van de 
inschrijving. 

§ 3. In alle documenten en stukken, daaronder begrepen die op elektronische dragers, die 
betrokkene in het kader van zijn beroepswerkzaamheden aanwendt, moeten volgende gegevens 
worden vermeld: 

a) de balie waarbij hij is ingeschreven; 
b) zijn oorspronkelijke beroepstitel; 
c) de beroepsorganisatie waartoe hij in de lidstaat van herkomst behoort of het gerecht waarbij hij 

overeenkomstig de wettelijke regeling van de lidstaat van herkomst is toegelaten. 
De oorspronkelijke beroepstitel en de vermeldingen bedoeld in het eerste lid zijn opgesteld in de 

officiële taal of in een van de officiële talen van de lidstaat van herkomst en ten minste in de taal of 
in de talen van het gerechtelijk arrondissement waar de balie gevestigd is waarbij de advocaat 
ingeschreven is. 
W. 22.11.2001, art. 18; Inwerkingtreding: 30.12.2001 

Art. 477sexies. § 1. De in artikel 477quinquies bedoelde personen kunnen in België dezelfde 
beroepswerkzaamheden uitoefenen als leden van Belgische balies. 
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Voor handelingen van vertegenwoordiging en verdediging in rechte moeten zij evenwel optreden 
in samenwerking met een advocaat die is ingeschreven op het tableau. Voor de terechtzitting wordt 
hij door die advocaat voorgesteld aan de voorzitter van het gerecht waarbij hij optreedt. 

§ 2. De beroepswerkzaamheden van de in artikel 477quinquies bedoelde personen worden 
uitgeoefend met inachtneming van de beroepsregels, van welke oorsprong ook, die in België van 
toepassing zijn, zulks onverminderd de beroeps- en gedragsregels waaraan zij in de lidstaat van 
herkomst zijn onderworpen. 

§ 3. De raad van de Orde kan onder de voorwaarden die hij stelt de in artikel 477quinquies 
bedoelde personen verplichten hun beroepsaansprakelijkheid te dekken door een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

In voorkomend geval wordt met het bestaan van een verzekering of van een garantie 
overeenkomstig de regels van de lidstaat van herkomst rekening gehouden indien zij een 
gelijkwaardige dekking biedt als die bedoeld in het eerste lid. 

Indien de dekking slechts gedeeltelijk gelijkwaardig is, kan de raad van de Orde met betrekking tot 
de elementen die niet zijn gedekt door een verzekering of garantie aangegaan in de lidstaat van 
herkomst, een verzekering of, indien de persoon het vraagt, een aanvullende garantie eisen. 

§ 4. De uitoefening van het beroep van advocaat bij de in artikel 477quinquies bedoelde personen, 
is onverenigbaar met alle bezoldigde betrekkingen of werkzaamheden, openbare of particuliere, 
tenzij ze noch de onafhankelijkheid van de advocaat, noch de waardigheid van de balie in gevaar 
brengen. 
W. 22.11.2001, art. 18; Inwerkingtreding: 30.12.2001 

Art. 477septies. De bepalingen van de hoofdstukken IV en V van Titel I van Boek III zijn van 
toepassing op de personen bedoeld in artikel 477quinquies, zulks onverminderd de beroeps- en 
gedragsregels waaraan zij in de lidstaat van herkomst zijn onderworpen. 

Alvorens een tuchtprocedure ten aanzien van voornoemde personen in te stellen, geeft [de 
stafhouder van de Orde waarbij zij zijn ingeschreven, of de voorzitter van de tuchtraad,], daarvan zo 
spoedig mogelijk kennis aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst, verstrekt deze 
staat schriftelijk alle dienstige inlichtingen, inzonderheid over het betrokken tuchtdossier, de 
toepasselijke procedureregels en de termijnen om beroep in te stellen, en treft de nodige 
schikkingen om die autoriteit de mogelijkheid te bieden haar opmerkingen kenbaar te maken voor 
de beroepsinstanties. Hij geeft haar schriftelijk kennis van iedere beslissing. 
W. 21.06.2006, art. 34; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

Het tijdelijke of het definitieve verbod om het beroep van advocaat in de lidstaat van herkomst uit 
te oefenen heeft van rechtswege het tijdelijke of het definitieve verbod dat beroep in België uit te 
oefenen tot gevolg. 
W. 22.11.2001, art. 18; Inwerkingtreding: 30.12.2001 

Art. 477octies. § 1. Eén of meer personen ingeschreven op de lijst van de advocaten die hun 
beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie en leden van 
éénzelfde groep in de lidstaat van herkomst mogen hun beroepswerkzaamheden in België 
uitoefenen in het kader van een filiaal of een bijkantoor. Indien de basisregels die op deze groep in 
de lidstaat van herkomst van toepassing zijn evenwel onverenigbaar zijn met de basisregels die 
voortvloeien uit de wettelijke of reglementaire Belgische bepalingen, zijn laatstgenoemde 
bepalingen van toepassing voor zover de naleving ervan door het algemeen belang dat met de 
bescherming van de cliënt en van derden is gemoeid, wordt gerechtvaardigd. 

§ 2. Twee of meer personen afkomstig uit éénzelfde groep of éénzelfde lidstaat van herkomst en 
die ingeschreven zijn op de lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel 
van een andere lidstaat van de Europese Unie kunnen hun beroep in groepsverband uitoefenen 
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onder de voorwaarden bepaald voor de advocaten ingeschreven op het tableau van een Belgische 
Orde. 

§ 3. De paragrafen 1 en 2 zijn eveneens van toepassing op de beroepsuitoefening in groepsverband 
in België: 

a) van meerdere personen die hun beroep uitoefenen onder hun oorspronkelijke beroepstitel en 
uit verschillende lidstaten komen; 

b) van één of meer personen bedoeld onder a) hierboven en één of meer advocaten ingeschreven 
op het tableau van een Belgische Orde. 

§ 4. De persoon die onder zijn oorspronkelijke beroepstitel werkzaam wenst te zijn stelt de Orde 
waar hij zijn inschrijving vraagt overeenkomstig artikel 477quinquies in kennis van het feit dat hij in 
de lidstaat van herkomst deel uitmaakt van een groep en verstrekt over die groep alle dienstige 
inlichtingen. 

§ 5. In afwijking van de paragrafen 1 tot en met 4 kan de raad van de Orde waar de persoon is 
ingeschreven of zijn inschrijving vraagt op de lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen 
onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie, hem het recht ontzeggen in 
België, het beroep van advocaat uit te oefenen in hoedanigheid van lid van een groep waarvan 
buiten het beroep staande personen deel uitmaken. 

De groep bedoeld in het eerste lid bestaat uit buiten het beroep staande personen indien ten 
minste aan één van de volgende voorwaarden is voldaan: 

1° het geheel of een deel van het kapitaal van de groep is in handen van personen die niet de 
hoedanigheid van advocaat bezitten in de zin van de bepalingen van dit Wetboek; 

2° de benaming waaronder de groep werkzaam is wordt gebruikt door de personen bedoeld in 1°; 
3° de zeggenschap binnen de groep wordt feitelijk of rechtens uitgeoefend door de personen 

bedoeld in 1°. 
De raad van Orde van elk arrondissement kan zich eveneens verzetten tegen de opening van een 

filiaal of een bijkantoor of een agentschap van een groep van advocaten die zich wensen in te 
schrijven op de lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een 
andere lidstaat van de Europese Unie indien blijkt dat deze groep van advocaten buiten het beroep 
staande personen omvat in de zin van het lid hierboven. 

§ 6. De personen ingeschreven op de lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de 
beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie die lid zijn van een groep kunnen, in alle 
documenten en stukken, daaronder begrepen die op elektronische dragers, die betrokkene in het 
kader van zijn beroepswerkzaamheden aanwendt, de benaming van de groep waartoe zij behoren in 
de lidstaat van herkomst vermelden. In dat geval vermelden zij de rechtsvorm van de groep in de 
lidstaat van herkomst alsook, in voorkomend geval, de namen van de leden van de groep die het 
beroep van advocaat in België uitoefenen. 
W. 22.11.2001, art. 18; Inwerkingtreding: 30.12.2001 

Art. 477nonies. § 1. Benevens de personen bedoeld in de artikelen 428bis en volgende, kunnen de 
personen bedoeld in artikel 477quinquies die aan de raad van de Orde bewijzen dat zij in België 
gedurende ten minste drie jaar werkelijk en regelmatig een werkzaamheid op het stuk van het 
Belgisch recht, met inbegrip van het gemeenschapsrecht, hebben verricht, de titel van advocaat 
voeren, dat beroep uitoefenen en met het oog daarop om hun inschrijving op het tableau verzoeken 
overeenkomstig artikel 432 en de eed afleggen bedoeld in artikel 429. Daartoe bezorgen zij de raad 
van de Orde alle nodige inlichtingen en stukken betreffende het aantal en de aard van de 
behandelde dossiers. 

De raad van de Orde gaat na of de kandidaten bedoeld in het eerste lid de werkzaamheid werkelijk 
en regelmatig hebben uitgeoefend en verzoekt hen, indien nodig, mondeling of schriftelijk nadere 
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gegevens te verstrekken. 
Onder de werkelijk en regelmatig uitgeoefende werkzaamheid wordt de werkelijke uitoefening 

verstaan van de werkzaamheid zonder andere onderbrekingen dan die voortvloeiend uit de 
gebeurtenissen van het dagelijkse leven. 

§ 2. Benevens de personen bedoeld in de artikelen 428bis en volgende, kunnen de personen 
bedoeld in artikel 477quinquies die bewijzen dat zij in België gedurende ten minste drie jaar 
werkelijk en regelmatig een werkzaamheid hebben verricht, maar voor een kortere duur met 
betrekking tot het Belgisch recht, eveneens de titel van advocaat voeren, dat beroep uitoefenen en 
met het oog daarop om hun inschrijving op het tableau verzoeken overeenkomstig artikel 432 en de 
eed afleggen bedoeld in artikel 429, op voorwaarde dat de raad van de Orde terzake gunstig 
oordeelt. 

Daartoe bezorgen zij de raad van de Orde alle nodige inlichtingen en stukken, onder meer die 
betreffende de behandelde dossiers. 

De raad van de Orde houdt rekening met de werkelijk en regelmatig uitgeoefende werkzaamheid 
gedurende de periode bedoeld in het eerste lid, met de kennis en de beroepservaring op het stuk 
van het Belgisch recht, alsook met de deelname aan cursussen of studiedagen over het Belgisch 
recht, daaronder begrepen de beroeps- en gedragsregels. 

De in België werkelijk en regelmatig uitgeoefende werkzaamheid en de bekwaamheid om haar 
voort te zetten worden beoordeeld tijdens een gesprek met de stafhouder van de Orde. Deze laatste 
brengt daarover verslag uit bij de raad. 

Onder de werkelijk en regelmatig uitgeoefende werkzaamheid wordt de werkelijke uitoefening 
verstaan van de werkzaamheid zonder andere onderbrekingen dan die voortvloeiend uit de 
gebeurtenissen van het dagelijkse leven. 

§ 3. De raad van de Orde is de autoriteit bevoegd om de verzoeken van de kandidaten bedoeld in 
de paragrafen 1 en 2 in ontvangst te nemen. 

De verzoeken en documenten bedoeld in de paragrafen 1 en 2 moeten worden gesteld in de taal 
of een van de talen van het gerechtelijk arrondissement waar de Orde gevestigd is waaraan de 
kandidaten hun verzoek richten of gaan vergezeld van een eensluidend verklaarde vertaling in die 
taal. 

§ 4. De inschrijving op het tableau kan slechts worden geweigerd indien het bewijs van de gestelde 
voorwaarden niet is geleverd of indien blijkt dat afbreuk wordt gedaan aan de openbare orde, onder 
meer wegens een tuchtprocedure, klachten of incidenten. 

§ 5. De personen bedoeld in de §§ 1 en 2 die hun inschrijving hebben verkregen, kunnen naast de 
titel van advocaat gebruik maken van hun oorspronkelijke beroepstitel indien zij hun inschrijving bij 
de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst handhaven. Deze titel wordt vermeld in de 
officiële taal of in een van de officiële talen van die laatste staat. 
W. 22.11.2001, art. 18; Inwerkingtreding: 30.12.2001 
 

Titel II. Advocaten bij het Hof van Cassatie 

Art. 478. [Voor het Hof van Cassatie kunnen in burgerlijke zaken alleen advocaten optreden en 
conclusies nemen, die de titel van advocaat bij het Hof van Cassatie voeren. De voorgaande bepaling 
geldt niet voor de burgerlijke partij in strafzaken. Het aantal advocaten wordt, na advies van het Hof 
van Cassatie, bepaald door de Koning, die hen benoemt uit een lijst van drie kandidaten, 
[voorgesteld door de commissie bedoeld bij artikel 478bis]]. 
W. 06.05.1997, art. 23; Inwerkingtreding: 05.07.1997 
W. 27.12.2005, art. 2; Inwerkingtreding: onbepaald en ten laatste: 16.01.2007 

[De kandidaten moeten ten minste tien jaar bij de balie [ingeschreven geweest zijn] en geslaagd 
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zijn in het examen georganiseerd door de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie]. 
W. 27.12.2005, art. 2; Inwerkingtreding: onbepaald en ten laatste: 16.01.2007 
W. 27.12.2006, art. 85; Inwerkingtreding: 01.01.2007 

Alvorens de advocaten bij het Hof van Cassatie hun ambt aanvaarden, leggen zij vóór het hof de in 
artikel 429 voorgeschreven eed af. 

Art. 478bis. § 1. Er wordt een adviescommissie opgericht voor de benoemingen van de advocaten 
bij het Hof van Cassatie, in deze titel "de commissie" genoemd. 

§ 2. De commissie wordt samengesteld als volgt: 
1° een advocaat, aangewezen door de "Ordre des barreaux francophones et germanophone"; 
2° een advocaat, aangewezen door de Orde van Vlaamse balies; 
3° een magistraat van de zetel van het Hof van Cassatie, aangewezen door de eerste voorzitter van 

het Hof van Cassatie; 
4° een magistraat van het parket-generaal bij het Hof van Cassatie, aangewezen door de 

procureur-generaal bij het Hof van Cassatie; 
5° twee advocaten, ingeschreven bij de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie, aangewezen 

door de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie; 
6° een houder van een leeropdracht of een hoogleraar rechten, benoemd in een universiteit die 

afhangt van de Franse Gemeenschap, door de Koning aangewezen bij een besluit vastgesteld na 
overleg in de Ministerraad; 

7° een houder van een leeropdracht of een hoogleraar rechten, benoemd in een universiteit die 
afhangt van de Vlaamse Gemeenschap, door de Koning aangewezen bij een besluit vastgesteld na 
overleg in de Ministerraad. 

De Koning legt de nadere regels vast voor de toepassing van deze paragraaf. 
§ 3. De commissie telt evenveel Franstalige als Nederlandstalige leden. 
Voor elk gewoon lid wordt er een plaatsvervangend lid aangewezen [1 dat dezelfde taal spreekt.]1 
Het mandaat van de gewone en plaatsvervangende leden bedraagt vier jaar en is hernieuwbaar. 
§ 4. De commissie wijst in haar midden en voor een periode van twee jaar haar voorzitter en haar 

ondervoorzitter aan, die de voorzitter in voorkomend geval vervangt, evenals een secretaris, met 
respect voor een Nederlandstalige en een Franstalige alternatie. 

Ze stelt haar huishoudelijk reglement op. 
§ 5. De opdracht van de commissie bestaat uit het voorstellen van kandidaten voor de functie van 

advocaat bij het Hof van Cassatie. 
§ 6. Om rechtsgeldig te beraadslagen en te beslissen, moet de meerderheid van de leden van de 

commissie aanwezig zijn. Indien een gewoon lid afwezig of verhinderd is, vervangt zijn 
plaatsvervanger hem. De beslissingen worden bij drievierde meerderheid van stemmen genomen. 

§ 7. Het is de leden van de commissie verboden om een advies te uiten tijdens een beraadslaging 
waarbij zij persoonlijk of rechtstreeks belang hebben, of: 

1° indien ze een advies moeten uitbrengen over een kandidaat waarmee ze een familiale of 
verwantschapsband hebben; 

2° indien een lid de hoedanigheid heeft of had van werkgever, stagemeester of medewerker van 
een kandidaat of indien hij op deze beroepsmatig gezag uitoefent of heeft uitgeoefend. 

§ 8. De Koning bepaalt de administratieve en financiele middelen die worden toegekend aan de 
commissie. 
W. 06.12.2005, art. 3; Inwerkingtreding: 26.01.2006 
(1) W. 03.03.2011, art. 2; Inwerkingtreding: 04.04.2011 

Art. 478ter. § 1. Uiterlijk dertig dagen nadat een plaats van advocaat bij het Hof van Cassatie 
vrijkomt, informeert de stafhouder van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie de minister 
van Justitie, de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie en de procureur-generaal bij het Hof van 
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Cassatie hiervan. 
§ 2. Binnen 30 dagen na deze mededeling maakt de minister van Justitie deze vacature bekend in 

het Belgisch Staatsblad. 
§ 3. De kandidaturen worden aan de minister van Justitie gericht binnen negentig dagen vanaf de 

datum van bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad. 
Na advies van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie, worden de vorm van de 

kandidaatstelling, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging door de Koning 
vastgelegd. 

§ 4. Na het verstrijken van de termijn bedoeld bij de vorige paragraaf, zendt de minister van 
Justitie de kandidaturen door naar de commissie. 

§ 5. De commissie beschikt over een termijn van zestig dagen vanaf de verzending van de 
kandidaturen door de minister van Justitie om een lijst van drie kandidaten per openstaande plaats 
voor te stellen. 

Wordt geen voorstel meegedeeld binnen de voorgeschreven termijn, dan kan de minister van 
Justitie vanaf de zestigste dag tot de vijfenzeventigste dag na de verzending van de kandidaturen, de 
commissie bij ter post aangetekende brief aanmanen een voorstel te doen. De commissie beschikt 
over vijftien dagen vanaf de verzending van de aanmaning om vooralsnog een voorstel te doen. 

Wordt geen voorstel meegedeeld binnen de voorgeschreven termijn of binnen de ingevolge 
aanmaning verlengde termijn, dan brengt de minister van Justitie dit binnen vijftien dagen bij een 
ter post aangetekende brief ter kennis van de kandidaten en wordt een nieuwe oproep tot de 
kandidaten in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 
W. 27.12.2005, art. 4; Inwerkingtreding: onbepaald en ten laatste: 16.01.2007 

Art. 479. In alle zaken die aan het hof worden onderworpen, vertegenwoordigt de advocaat bij het 
Hof van Cassatie de partij op geldige wijze zonder dat hij van enige volmacht moet doen blijken. 

De advocaten bij het Hof van Cassatie hebben het recht te pleiten vóór alle gerechten van het Rijk. 

Art. 480. Indien een partij in burgerlijke zaken geen bijstand van een advocaat bij het Hof van 
Cassatie verkrijgt, stelt de stafhouder van de Orde ambtshalve een advocaat aan, indien daartoe 
grond bestaat, een en ander onverminderd de bepalingen inzake rechtsbijstand. 

Art. 481. De advocaten bij het Hof van Cassatie vormen de Orde van advocaten bij het Hof van 
Cassatie; de leiding berust bij het hoofd van de Orde, dat de titel van stafhouder voert; er is in de 
Orde een tuchtraad, bestaande uit vijf leden, de stafhouder daaronder begrepen. De algemene 
vergaderingen worden bijeengeroepen hetzij door de stafhouder, hetzij door de procureur-generaal. 

Art. 482. Ieder jaar tijdens de laatste maand van het gerechtelijk jaar komen de advocaten bij het 
Hof van Cassatie in algemene vergadering bijeen om bij afzonderlijke stemmingen eerst de 
stafhouder, bij volstrekte meerderheid, en vervolgens de leden van de raad van de Orde, bij 
betrekkelijke meerderheid, te verkiezen. 

Deze vergadering wordt voorgezeten door de oudste advocaat in jaren, bijgestaan als secretaris 
door de jongste advocaat in jaren. 

Indien bij de stemming voor de verkiezing van de stafhouder geen volstrekte meerderheid wordt 
bereikt, heeft in een latere vergadering een herstemming plaats over de twee kandidaten op wie het 
grootste aantal stemmen is uitgebracht. 

Indien bij de herstemming de stemmen staken, is de kandidaat verkozen die het eerst voorkomt in 
de orde van de lijst. 

Voor een geldige beslissing van de algemene vergadering en van de tuchtraad moet de 
meerderheid van de leden tegenwoordig zijn. 

Art. 483. Behoudens het bepaalde in artikel 482, zit de stafhouder de algemene vergadering van de 
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advocaten en de raad van de Orde voor. 
Is de stafhouder overleden of verhinderd, dan wordt hij voorlopig vervangen door het op het 

tableau oudstingeschreven lid van de raad van de Orde. 

Art. 484. Het tableau waarop de advocaten bij het Hof van Cassatie zijn ingeschreven volgens de 
orde van hun eedaflegging. 

Wordt ieder jaar aan de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie gezonden. 

Art. 484bis. In de betrekkingen tussen de advocaten bij het Hof van Cassatie en de leden van de 
onderscheiden balies, moeten de voor deze laatsten toepasselijke reglementen, als bedoeld in 
artikel 496, in acht worden genomen. 

In de betrekkingen tussen de advocaten bij het Hof van Cassatie onderling, gelden de door de Orde 
van Advocaten bij het Hof van Cassatie vastgestelde regels en reglementen. 
W. 04.07.2001, art. 13; Inwerkingtreding: 25.07.2001 

Art. 485. In tuchtzaken kan de raad van de Orde, naar gelang van het geval, waarschuwen, 
censureren of berispen. 

De procureur-generaal kan zich een uitgifte van alle beraadslagingen der algemene vergadering en 
van alle beslissingen van de raad van de Orde doen afgeven. 

Het recht tot schorsing of schrapping komt toe aan de Koning. 

Art. 486. De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie en de betrokken advocaat hebben beiden 
het recht tegen een beslissing van de raad van de Orde hoger beroep in te stellen binnen vijftien 
dagen na de dag waarop van de beslissing kennis is gegeven. 

Het hoger beroep wordt voor het Hof van Cassatie gebracht; het wordt ingesteld bij verzoekschrift 
gericht aan de eerste voorzitter; een afschrift van dat verzoekschrift wordt binnen acht dagen aan 
de stafhouder gestuurd; de betrokken partijen worden door de griffier opgeroepen om in raadkamer 
te worden gehoord; zij kunnen ter griffie inzage nemen van het in hoger beroep gewezen arrest. 

Art. 487. De regels van titel I, voor zover deze titel er niet van afwijkt, zijn van toepassing op de 
Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie. 

 
Titel III. [Orde van Vlaamse Balies en Ordre des Barreaux francophones et germano-

phone] 
W. 04.07.2001, art. 14; Inwerkingtreding: 25.07.2001 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen 

W. 04.07.2001, art. 14; Inwerkingtreding: 25.07.2001 

Art. 488. De Orde van Advocaten te Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Gent, Hasselt, leper, 
Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oudenaarde, Tongeren, Turnhout en Veurne vormen samen met de 
Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel de Orde van Vlaamse Balies. 

De Orde van Advocaten te Aarlen, Bergen, Charleroi, Dinant, Doornik, Hoei, Luik, Marche-en-
Famenne, Namen, Neufchateau, Nijvel, Verviers en Eupen vormen samen met de Franse Orde van 
Advocaten bij de balie te Brussel de Ordre des Barreaux francophones et germanophone. 

De Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des Barreaux francophones et germanophone bezitten 
rechtspersoonlijkheid en zijn gevestigd te Brussel. 
W. 04.07.2001, art. 14; Inwerkingtreding: 25.07.2001 

Art. 489. De organen van de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des Barreaux francophones et 
germanophone zijn: 

1° de algemene vergadering; 
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2° de Raad van bestuur. 
W. 04.07.2001, art. 14; Inwerkingtreding: 25.07.2001 

Art. 490. De stafhouder van de Orde van Advocaten bij het Hof van Cassatie of zijn 
vertegenwoordiger, lid van de raad van zijn orde, heeft zitting met raadgevende stem in de 
algemene vergaderingen van de Orde van Vlaamse Balies en van de Ordre des Barreaux 
francophones et germanophone. 
W. 04.07.2001, art. 14; Inwerkingtreding: 25.07.2001 

Hoofdstuk II. [Organisatie en werking] 

W. 04.07.2001, art. 14; Inwerkingtreding: 25.07.2001 

Art. 491. De organisatie en de werking van de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des Barreaux 
francophones et germanaphone worden vastgesteld in een reglement van orde, dat wordt 
besproken door de balies die er deel van uitmaken, en goedgekeurd door de bevoegde organen 
bedoeld in artikel 489, en, na advies van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, bekrachtigd 
door de Koning binnen 30 dagen. 

Het reglement van orde bepaalt minstens: 
1° de samenstelling, de wijze van verkiezing, aanwijzing of benoeming van de leden van de 

organen bedoeld in artikel 489 en de duur van de mandaten; 
2° de werking en de wijze van beraadslagen met eerbiediging van de vertegenwoordiging van de 

advocaten van de onderscheiden balies; 
3° de wijze waarop de reglementen aangenomen worden; 
4° de wijze waarop de bijdrage, die de balies jaarlijks dienen te betalen, vastgesteld wordt; 
5° de regels voor het opstellen en aanwenden van de jaarlijkse begroting; 
6° de algemene organisatie van het secretariaat; 
7° de wijze van aanwijzing van de vertegenwoordigers in de wettelijk opgerichte organen. 

W. 04.07.2001, art. 14; Inwerkingtreding: 25.07.2001 

Art. 492. Het reglement van orde bepaalt op welke wijze en met welke meerderheden het kan 
worden gewijzigd 
W. 04.07.2001, art. 14; Inwerkingtreding: 25.07.2001 

Art. 493. De Raad van bestuur vertegenwoordigt de orde waartoe hij behoort bij alle gerechtelijke 
en buitengerechtelijke handelingen, door toedoen van de voorzitter. Alle gerechtelijke en 
buitengerechtelijke handelingen worden in naam van de orde verricht. 
W. 04.07.2001, art. 14; Inwerkingtreding: 25.07.2001 

Art. 494. De voorzitters van de raden van bestuur vertegenwoordigen de Orde van Vlaamse Balies 
en de Ordre des Barreaux francophones et germanophone in hun betrekkingen met de overheid en 
de balies. 
W. 04.07.2001, art. 14; Inwerkingtreding: 25.07.2001 

Hoofdstuk III. [Bevoegdheden] 

W. 04.07.2001, art. 14; Inwerkingtreding: 25.07.2001 

Art. 495. De Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des Barreaux francophones et germanophone 
hebben, elk voor de balies die er deel van uitmaken, de taak te waken over de eer, de rechten en de 
gemeenschappelijke beroepsbelangen van hun leden en zijn bevoegd voor de juridische bijstand, de 
stage, de beroepsopleiding van de advocaten-stagiairs en de vorming van alle advocaten behorende 
tot de balies die er deel van uitmaken. 

Ze nemen initiatieven en maatregelen die nuttig zijn voor de opleiding, de tuchtrechtelijke regels 
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en de loyauteit in het beroep en voor de behartiging van de belangen van de advocaat en van de 
rechtzoekende. 

Elk van beide kan betreffende die aangelegenheden voorstellen doen aan de bevoegde overheden. 
W. 04.07.2001, art. 14; Inwerkingtreding: 25.07.2001 

Art. 496. Met betrekking tot de bevoegdheden bepaald in artikel 495, stellen de Orde van Vlaamse 
Balies en de Ordre des Barreaux francophones et germanophone passende reglementen vast. 

Met het oog op de betrekkingen tussen de leden van de onderscheiden balies die er deel van 
uitmaken, bepalen zij de regels en gebruiken van het beroep van advocaat en brengen er eenheid in. 
Te dien einde, stellen zij passende reglementen vast. 
W. 04.07.2001, art. 14; Inwerkingtreding: 25.07.2001 

Art. 497. De reglementen bedoeld in artikel 496 worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt 
zodra ze volgens de geldende regels zijn aangenomen. 
W. 22.12.2003, art. 18; Inwerkingtreding: 10.01.2004 

Art. 498. De reglementen, die, overeenkomstig artikel 496, aangenomen zijn, [zijn van toepassing 
op] alle advocaten van de balies, die ofwel van de Orde van Vlaamse Balies, ofwel van de Ordre des 
Barreaux francophones et germanophone deel uitmaken, al naar gelang voornoemde reglementen 
door de ene dan wel door de andere orde werden aangenomen. 
W. 04.07.2001, art. 14; Inwerkingtreding: 25.07.2001 
W. 22.12.2003, art. 19; Inwerkingtreding: 10.01.2004 

Art. 499. De raden van de Orde van Advocaten van de balies waken over de toepassing van de in 
voorgaande artikelen bedoelde reglementen. [...]. 
W. 04.07.2001, art.14; Inwerkingtreding: 25.07.2001 
W. 21.06.2006, art. 35; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

Art. 500. Indien op door het reglement van orde bedoeld in artikel 491 bepaalde wijze 
reglementen worden vastgesteld, zijn deze dwingend voor de balies die tot de betrokken orde 
behoren, welke voor die aangelegenheden alleen aanvullende reglementen kunnen uitvaardigen. 
W. 04.07.2001, art. 14; Inwerkingtreding: 25.07.2001 

Art. 501. § 1. De in artikel 611 bedoelde vordering wordt binnen drie maanden na de in artikel 497 
bedoelde bekendmaking ingesteld door de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie. 

Zij wordt ter kennis gebracht aan de Orde van Vlaamse Balies en aan de "Ordre des Barreaux 
francophones et germanophone". 

Dezelfde vordering kan eveneens worden ingesteld, binnen de termijn voorzien in het eerste lid, 
door een advocaat van de Orde van Vlaamse Balies of van de "Ordre des Barreaux francophones et 
germanophone" of door iedere persoon die de hoedanigheid en het belang heeft om te vorderen in 
de zin van de artikelen 17 en 18. In dit geval wordt de vordering ingeleid bij verzoekschrift bij ter 
post aangetekende brief aan de griffie van het Hof van Cassatie of neergelegd ter griffie. Op straffe 
van nietigheid bevat het verzoekschrift de middelen en is het ondertekend door een advocaat bij het 
Hof van Cassatie. De vordering wordt vooraf bij ter post aangetekende brief ter kennis gebracht aan 
de Orde van Vlaamse Balies en aan de "Ordre des Barreaux francophones et germanophone". Het 
bewijs van deze kennisgeving wordt op straffe van nietigheid aan het verzoekschrift toegevoegd. 

§ 2. Tijdens de in § 1 bedoelde termijn en, indien de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie de 
vordering instelt bedoeld in artikel 611, tot de uitspraak van het arrest worden de toepassing van 
een reglement en van de in artikel 502, § 1, eerste lid, bedoelde termijn voor het instellen van de 
vordering geschorst. 

§ 3. Wanneer de in § 1 bedoelde vordering is ingesteld, kunnen de Orde van Vlaamse Balies en de 
"Ordre des Barreaux francophones et germanophone" in de procedure tussenkomen door middel 
van een verzoekschrift, overeenkomstig artikel 813. Deze tussenkomst moet binnen twee maanden 
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na de in § 1, tweede of derde lid, bedoelde kennisgeving plaatsvinden. 
In dat geval, kunnen de Orde van Vlaamse Balies en de "Ordre des Barreaux francophones et 

germanophone" nieuwe middelen aanvoeren gegrond op een bevoegdheidsoverschrijding, de 
strijdigheid met de wetten of de onregelmatige aanneming van het bestreden reglement. 
W. 22.12.2003, art. 20; Inwerkingtreding: 10.01.2004 
(Nota: bij arrest nr 9905 van 01.06.2005 (B.St. 21.06.2005, p. 28384-28386), heeft het Arbitragehof in artikel 501, 
§ 1, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek de woorden "door een advocaat bij het Hof van Cassatie" vernietigd.) 

Art. 502. § 1. Onverminderd het bij artikel 505 verplicht gestelde voorafgaande overleg, kunnen de 
Orde van Vlaamse Balies en de "Ordre des Barreaux francophones et germanophone" een vordering 
tot nietigverklaring instellen tegen alle reglementen die, overeenkomstig artikel 496, werden 
aangenomen. Die vordering wordt ingesteld bij een scheidsgerecht samengesteld uit zeven leden 
van wie er drie voor een duur van twee jaar worden aangewezen door de Orde van Vlaamse Balies, 
en drie, voor een duur van twee jaar, door de "Ordre des Barreaux francophones et 
germanophone". Zij wijzen in onderlinge overeenstemming een zevende lid aan, dat het 
voorzitterschap zal waarnemen. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, wordt het 
scheidsgerecht voorgezeten door de pro-stafhouder van de Orde van Advocaten bij het Hof van 
Cassatie of, zo die verhinderd is, door diens voorganger. 
W. 22.12.2003, art. 21; Inwerkingtreding: 10.01.2004 

Als een arbiter dient te worden vervangen, wordt zijn opvolger slechts aangewezen om het 
oorspronkelijke mandaat te voltooien. 

Het mandaat van arbiter staat open voor advocaten die sedert ten minste vijftien jaar lid zijn van 
de balie of die gedurende ten minste drie jaar stafhouder of lid zijn geweest van de Raad van de 
orde van een balie, of die lid zijn geweest van de Raad van de Orde van Advocaten bij het Hof van 
Cassatie. De arbiters mogen niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de betwiste 
beslissing. 

§ 2. De in § 1 bedoelde vordering kan worden ingesteld tegen alle reglementen die: 
- zouden neerkomen op een bevoegdheidsoverschrijding, strijdig zouden zijn met de wetten of op 

onregelmatige wijze zouden zijn aangenomen; 
- een gevaar zouden betekenen voor de eer van de Orde van Advocaten en voor de handhaving 

van de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan het beroep van advocaat 
ten grondslag liggen, zoals omschreven in [artikel 455], eerste lid, en in de internationale 
deontologische voorschriften. 
W. 21.06.2006, art. 36; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

Als de in artikel 611 bedoelde vordering wordt ingesteld, mag het scheidsgerecht zich niet 
uitspreken over middelen geput uit een bevoegdheidsoverschrijding, de niet-naleving van de wetten 
of het onregelmatige aannemen van het aangevochten reglement. 

§ 3. Het scheidsgerecht doet uitspraak in eerste en in laatste aanleg. Het kan een aangevochten 
reglement slechts geheel of gedeeltelijk vernietigen voor zover vijf leden zich voor de vernietiging 
uitspreken; bij de arbitrale uitspraak kan een minderheidsnota worden gevoegd. 

§ 4. Voor alles wat niet uitdrukkelijk wordt geregeld door dit boek, zijn de bepalingen van het 
zesde deel van dit Wetboek van overeenkomstige toepassing op de procedure. 

§ 5. De vordering wordt betekend aan de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie en aan de 
andere Orde. 

Art. 503. De federale Raad van de balies bestaat uit tien leden van wie er telkens vijf 
respectievelijk, voor een termijn van twee jaar, éénmaal hernieuwbaar, afgevaardigd worden door 
de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des Barreaux francophones et germanophone. De raad 
wordt voorgezeten door de stafhouder van de Orde van Advocaten bij het Hof van Cassatie. 

De zetel is gevestigd bij de Orde van Advocaten bij het Hof van Cassatie en het secretariaat wordt 
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waargenomen door haar diensten, behoudens andersluidend akkoord tussen de respectieve ordes. 
Indien een afgevaardigd lid dient te worden vervangen, wordt zijn opvolger slechts aangewezen 

om het oorspronkelijke mandaat te voltooien. 
W. 04.07.2001, art. 14; Inwerkingtreding: 25.07.2001 

Art. 504. § 1. Elke orde, alsook elke balie die van die orde deel uitmaakt, en de Orde van 
Advocaten bij het Hof van Cassatie kunnen bij de federale Raad van de balies aangelegenheden 
aanhangig maken met betrekking tot de balie in het algemeen en de goede rechtsbedeling. 

De procedure voor de federale Raad van de balies is een procedure op tegenspraak. 
De Federale Raad brengt adviezen uit die worden aangenomen met ten minste drie vijfde van de 

stemmen in elke taalgroep. 
§ 2. De vertegenwoordiging bij de Raad van de balies van de Europese Unie wordt waargenomen 

door een commissie van vier leden, van wie er twee door de Orde van Vlaamse Balies worden 
aangewezen en twee door de Ordre des Barreaux francophones et germanophone. 

Die commissie voert de opdrachten uit die de federale Raad van de balies haar toevertrouwt, 
krachtens een beslissing die werd genomen met een meerderheid van ten minste drie vijfde van de 
stemmen in elke taalgroep. 
W. 04.07.2001, art. 14; Inwerkingtreding: 25.07.2001 

Art. 505. Voor zij de vordering tot nietigverklaring als bedoeld in artikel 502 instellen, moeten de 
Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des Barreaux francophones et germanophone de zaak [binnen 
drie maanden vanaf de in artikel 497 bedoelde bekendmaking] aanhangig maken bij de federale 
Raad van de balies. 
W. 22.12.2003, art. 22; Inwerkingtreding: 10.01.2004 

De Federale Raad van de balies brengt zijn advies ter kennis binnen een maand na de 
aanhangigmaking. De in artikel 502 bedoelde vordering moet binnen twee maanden na voornoemde 
kennisgeving worden ingesteld, dan wel, bij gebrek aan een kennisgeving, binnen drie maanden na 
de aanhangigmaking bij de federale Raad van balies en onverminderd artikel 501, §§ 2 en 3. 
W. 04.07.2001, art. 14; Inwerkingtreding: 25.07.2001 

Hoofdstuk IV. [Overgangsbepalingen] 

W. 04.07.2001, art. 14; Inwerkingtreding: 25.07.2001 

Art. 506. De baten of passiva worden evenredig verdeeld over de balies in verhouding tot het 
aantal aangesloten advocaten 

De Belgische nationale Orde van Advocaten wordt ontbonden. De laatst verkozen deken en vice-
deken staan gezamenlijk in voor de vereffening van deze instelling. 
W. 04.07.2001, art. 14; Inwerkingtreding: 01.05.2002 

Art. 507. De door de Belgische nationale Orde van Advocaten regelmatig aangenomen 
reglementen blijven bindend voor alle advocaten tot de bevoegde instellingen, overeenkomstig 
artikel 496, nieuwe reglementen vaststellen, onverminderd overleg en instemming van de Orde der 
Advocaten bij het Hof van Cassatie met betrekking tot het wijzigen van de reglementen die haar 
aanbelangen. 
W. 04.07.2001, art. 14; Inwerkingtreding: 25.07.2001 

Art. 508. De door de Belgische nationale Orde van Advocaten toegekende mandaten in bij wet 
opgerichte commissies en instellingen blijven geldig en worden geacht gezamenlijke mandaten te 
zijn van de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des Barreaux francophones et germanophone 
totdat zij, overeenkomstig hun eigen reglementen en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, hun 
eigen vertegenwoordigers aanwijzen. 
W. 04.07.2001, art. 14; Inwerkingtreding: 25.07.2001 
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Boek IIIbis. Juridische eerste- en tweedelijnsbijstand 
W. 23.11.1998, art. 4; Inwerkingtreding: 01.09.1999 

Hoofdstuk I. Algemene bepaling 

W. 23.11.1998, art. 4; Inwerkingtreding: 01.09.1999 

Art. 508/1. Voor de toepassing van dit boek wordt verstaan onder: 
1° juridische eerstelijnsbijstand: de juridische bijstand die verleend wordt in de vorm van 

praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch advies of de verwijzing naar een 
gespecialiseerde instantie of organisatie; 

2° juridische tweedelijnsbijstand: de juridische bijstand die wordt verleend aan een natuurlijke 
persoon in de vorm van een omstandig juridisch advies, bijstand al dan niet in het kader van een 
procedure of bijstand bij een geding met inbegrip van de vertegenwoordiging in de zin van artikel 
728; 

3° commissie voor juridische bijstand: de commissie bedoeld in artikel 508/2; 
4° bureau voor juridische bijstand: het bureau bedoeld in artikel 508/7; 
5° organisatie voor juridische bijstand: elke organisatie die in een gerechtelijk arrondissement 

juridische eerstelijnsbijstand verleent. 
W. 23.11.1998, art. 4; Inwerkingtreding: 01.09.1999 

Hoofdstuk II. Commissie voor juridische bijstand 

W. 23.11.1998, art. 4; Inwerkingtreding: 01.09.1999 

Art. 508/2. § 1. In elk gerechtelijk arrondissement is er een commissie voor juridische bijstand. In 
het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn er twee commissies: de Nederlandse commissie voor 
juridische bijstand en de Franse commissie voor juridische bijstand. 

De commissie voor juridische bijstand heeft rechtspersoonlijkheid en stelt haar huishoudelijk 
reglement op. 

§ 2. De commissie heeft haar zetel in de hoofdplaats van het arrondissement of in enige andere 
plaats die zij aanwijst. 

§ 3. De commissie is paritair samengesteld uit eensdeels vertegenwoordigers van de balie die 
worden aangewezen door de Orde van Advocaten van het betrokken gerechtelijk arrondissement en 
anderdeels vertegenwoordigers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en erkende 
organisaties voor juridische bijstand. 

De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit de nadere regels van erkenning van de 
organisaties voor juridische bijstand, de samenstelling en de werking van de commissie. 
W. 23.11.1998, art. 4; Inwerkingtreding: 01.09.1999 

Art. 508/3. De commissie voor juridische bijstand heeft tot taak: 
1° de zitdagen voor juridische eerstelijnsbijstand van advocaten te organiseren en ervoor te zorgen 

dat die diensten indien nodig worden gedecentraliseerd; 
2° het overleg en de coördinatie te bevorderen tussen de organisaties voor juridische bijstand, en 

de doorverwijzing naar gespecialiseerde organisaties te vergemakkelijken, zulks onder meer door 
het sluiten van overeenkomsten in de hand te werken; 

3° te zorgen voor de verspreiding van informatie over het bestaan van en de toegangsvoorwaarden 
tot de juridische bijstand, in het bijzonder bij de sociaal meest kwetsbare groepen. 

Die verspreiding geschiedt op de plaatsen waar de juridische bijstand wordt verleend evenals 
onder meer in de griffies, bij de parketten, de gerechtsdeurwaarders, in de gemeentebesturen en de 
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openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het gerechtelijk arrondissement; 
4° de aanbevelingen te doen die zij nodig acht rekening houdend met de verslagen die bedoeld zijn 

in de artikelen 508/6 en 508/11, en die aanbevelingen en verslagen over te zenden aan de Minister 
van Justitie. 
W. 23.11.1998, art. 4; Inwerkingtreding: 01.09.1999 

Art. 508/4. Het Rijk kent een subsidie toe aan de commissies voor juridische bijstand op basis van 
objectieve criteria, vastgesteld bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit. 
W. 23.11.1998, art. 4; Inwerkingtreding: 01.09.1999 

Hoofdstuk III. Juridische eerstelijnsbijstand 

W. 23.11.1998, art. 4; Inwerkingtreding: 01.09.1999 

Art. 508/5. § 1. Onverminderd de door andere organisaties voor juridische bijstand verleende 
juridische eerstelijnsbijstand worden de zitdagen voor juridische eerstelijnsbijstand gehouden door 
advocaten. 

De Orde van Advocaten stelt jaarlijks een lijst op met de advocaten die prestaties wensen te 
verrichten in het raam van de juridische eerstelijnsbijstand. 

De lijst vermeldt de voorkeurmateries die de advocaten opgeven en die zij staven of waarvoor zij 
zich ertoe verbinden een opleiding te volgen die door de Raad van de Orde of de in artikel 488 
bedoelde overheden wordt georganiseerd. 

Tegen de weigering tot inschrijving op de lijst kan beroep worden ingesteld overeenkomstig 
[artikel 432bis]. 
W. 21.06.2006, art. 37; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

De Orde zendt de lijst van de advocaten over naar de commissie voor juridische bijstand. 
[§ 2. Onverminderd de door andere organisaties voor juridische bijstand verleende juridische 

bijstand, worden geen kosten of erelonen aangerekend door de advocaten aan de rechthebbende 
van de juridische bijstand.] 
W. 22.12.2003, art. 373; Inwerkingtreding: 01.01.2004 

§ 3. Indien de doorverwijzing naar een organisatie voor juridische bijstand of naar de juridische 
tweedelijnsbijstand aangewezen lijkt, wordt zulks onmiddellijk medegedeeld aan de aanvrager. De 
organisatie of het bureau voor juridische bijstand worden hiervan onverwijld in kennis gesteld. 

§ 4. De Orde van Advocaten ziet toe op de kwaliteit van de prestaties die door de advocaten 
worden verstrekt in het kader van de juridische eerstelijnsbijstand. 

In geval van tekortkoming kan de Raad van de Orde met een met redenen omklede beslissing een 
advocaat schrappen van de in § 1 bedoelde lijst, volgens de bij [de artikelen 458 tot 463] bepaalde 
procedure. 
W. 23.11.1998, art. 4; Inwerkingtreding: 01.09.1999 
W. 21.06.2006, art. 38; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

Art. 508/6. Onverminderd de regels inzake beroepsgeheim, zijn de advocaten die juridische 
eerstelijnsbijstand verlenen ertoe gehouden om, volgens de nadere regels die door de Minister van 
Justitie worden vastgesteld in overleg met de in artikel 488 bedoelde overheden, aan de commissie 
voor juridische bijstand een jaarverslag over te zenden over hun prestaties in dat verband. 

Zij doen aan het bureau beknopt verslag over de consulten die zij hebben gegeven. 
W. 23.11.1998, art. 4; Inwerkingtreding: 01.09.1999 

Hoofdstuk IV. Gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand 

W. 23.11.1998, art. 4; Inwerkingtreding: 01.09.1999 
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Afdeling I. Organisatie 

W. 23.11.1998, art. 4; Inwerkingtreding: 01.09.1999 

Art. 508/7. Bij elke balie stelt de Raad van de Orde van Advocaten een bureau voor juridische 
bijstand in volgens de nadere regels en de voorwaarden die hij bepaalt. 

Het bureau heeft onder meer tot taak om wachtdiensten te organiseren. 
De Orde van Advocaten stelt jaarlijks een lijst op met de advocaten die in hoofdzaak of in 

bijkomende orde prestaties wensen te verrichten in het kader van de door het bureau 
georganiseerde juridische tweedelijnsbijstand. 

De lijst vermeldt de voorkeurmateries die de advocaten opgeven en die zij staven of waarvoor zij 
zich ertoe verbinden een opleiding te volgen die door de Raad van de Orde of de in de artikel 488 
bedoelde overheden wordt georganiseerd. 

Tegen de weigering tot inschrijving op de lijst kan beroep worden ingesteld overeenkomstig 
[artikel 432bis]. 
W. 21.06.2006, art. 39; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

Het bureau zendt de lijst van de advocaten over aan de commissie voor juridische bijstand. 
W. 23.11.1998, art. 4; Inwerkingtreding: 01.09.1999 

Art. 508/8. De Orde van Advocaten ziet toe op de kwaliteit van de prestaties die door de 
advocaten worden verstrekt in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand. 

In geval van tekortkoming kan de Raad van de Orde van Advocaten met een met redenen omklede 
beslissing een advocaat schrappen van de in artikel 508/7 bedoelde lijst, volgens de bij [de artikelen 
458 tot 463] bepaalde procedure. 
W. 21.06.2006, art. 40; Inwerkingtreding: 01.11.2006 
W. 23.11.1998, art. 4; Inwerkingtreding: 01.09.1999 

Art. 508/9. § 1. Voor het verkrijgen van gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische 
tweedelijnsbijstand verwijzen de personen die de juridische eerstelijnsbijstand verlenen de 
aanvrager door naar het bureau. 

Het bureau wijst een advocaat aan, die de aanvrager heeft gekozen op de in artikel 508/7 
bedoelde lijst. Het bureau stelt de advocaat in kennis van zijn aanwijzing. 

De advocaat wiens naam op de lijst voorkomt en tot wie een rechtzoekende zich heeft gewend 
zonder zich eerst bij het bureau aan te melden, vraagt aan het bureau de toestemming om aan zijn 
cliënt de juridische tweedelijnsbijstand te verlenen, indien hij van oordeel is dat deze aanspraak kan 
maken op gedeeltelijke of volledige kosteloosheid. De advocaat zendt de in artikel 508/13 bedoelde 
stukken over aan het bureau. 

In spoedeisende gevallen mag de persoon die geen advocaat heeft zich rechtstreeks tot de 
advocaat van de wachtdienst wenden. Die advocaat verleent hem juridische bijstand en vraagt aan 
het bureau bevestiging van zijn aanwijzing. 

§ 2. Een advocaat die optreedt met toepassing van dit hoofdstuk, mag zich in geen geval 
rechtstreeks tot de rechthebbende richten met het oog op de betaling van de honoraria en kosten, 
tenzij het bureau hem in spoedeisende gevallen toestemming verleent om voorschotten te innen. 
W. 23.11.1998, art. 4; Inwerkingtreding: 01.09.1999 

Art. 508/10. Wanneer de begunstigde de taal van de rechtspleging niet spreekt, stelt het bureau 
hem voor zover mogelijk een advocaat voor die zijn taal spreekt of een andere taal die hij begrijpt en 
bij ontstentenis hiervan een tolk. De kostenvergoeding voor de tolk komt ten laste van het Rijk. Zij 
wordt vastgesteld op de wijze bepaald in het algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken. 
W. 15.06.2006, art. 2; Inwerkingtreding: 10.08.2006 
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Art. 508/11. De advocaten moeten geregeld aan het bureau verslag doen, op de wijze die door de 
Minister van Justitie wordt bepaald in overleg met de in artikel 488 bedoelde overheden. 

Het bureau zendt jaarlijks een verslag inzake de werking van de juridische tweedelijnsbijstand over 
aan de commissie voor juridische bijstand en aan de Minister van Justitie, op de wijze die deze 
laatste bepaalt. 
W. 23.11.1998, art. 4; Inwerkingtreding: 01.09.1999 

Art. 508/12. Behalve in spoedeisende gevallen of wanneer het bureau er uitdrukkelijk mee heeft 
ingestemd, is het de advocaten verboden juridische tweedelijnsbijstand te verlenen voor de zaken 
waarin ze zijn opgetreden in het raam van de in artikel 508/4 bedoelde juridische eerstelijnsbijstand. 
W. 23.11.1998, art. 4; Inwerkingtreding: 01.09.1999 

Afdeling II. Toekenning van de gedeeltelijke of volledige kosteloosheid 

W. 23.11.1998, art. 4; Inwerkingtreding: 01.09.1999 

Art. 508/13. De juridische tweedelijnsbijstand kan gedeeltelijk of volledig kosteloos zijn voor wie 
over onvoldoende inkomsten beschikt en voor de met hen gelijkgestelde personen. 

De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit het bedrag van die inkomsten, de over 
te leggen bewijsstukken en wie gelijkgesteld wordt met de personen met onvoldoende inkomsten. 

Het bureau gaat na of voldaan is aan de voorwaarden inzake kosteloosheid. 
Het bureau bewaart een afschrift van de stukken. 

W. 23.11.1998, art. 4; Inwerkingtreding: 01.09.1999 

Art. 508/14. De aanvraag tot gedeeltelijke of volledige kosteloosheid wordt mondeling of 
schriftelijk gedaan door de aanvrager of zijn advocaat wiens naam voorkomt op de lijst bedoeld in 
artikel 508/7. 

[Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, mag de aanvraag eveneens ingediend worden via de 
bevoegde autoriteiten, in de zin van richtlijn 2003/8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot 
verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen, door middel van 
gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij die geschillen.] 
W. 15.06.2006, art. 3; Inwerkingtreding: 10.08.2006 

Behalve in spoedeisende gevallen worden alle in artikel 508/13 bedoelde bewijsstukken bij de 
aanvraag gevoegd. 

In spoedeisende gevallen kan door het bureau het voordeel van de gedeeltelijke of volledige 
kosteloosheid voorlopig worden toegekend aan de aanvrager In dat geval bepaalt het bureau de 
termijn voor het indienen van de in artikel 508/13 bedoelde bewijsstukken. 

Het bureau oordeelt op stukken bij zijn beslissing over de aanvraag tot gedeeltelijke of volledige 
kosteloosheid. De aanvrager of, in voorkomend geval, zijn advocaat, wordt gehoord op zijn verzoek 
of indien het bureau dat nodig acht. 

Kennelijk ongegronde aanvragen worden geweigerd. 
W. 23.11.1998, art. 4; Inwerkingtreding: 01.09.1999 

Art. 508/15. Behoudens in spoedeisende gevallen wordt aan de aanvrager en, in voorkomend 
geval, aan zijn advocaat kennis gegeven van de beslissing binnen vijftien dagen na de aanvraag. 

Elke beslissing tot weigering wordt met redenen omkleed. 
De kennisgeving ervan moet nuttige informatie bevatten om het beroep bepaald bij artikel 508/16 

in te stellen. 
W. 23.11.1998, art. 4; Inwerkingtreding: 01.09.1999 

Art. 508/16. De aanvrager kan binnen een maand na de in artikel 508/15 bedoelde kennisgeving 
beroep instellen bij de arbeidsrechtbank tegen een beslissing tot weigering. 
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W. 23.11.1998, art. 4; Inwerkingtreding: 01.09.1999 

Art. 508/17. Zo aan de aanvrager gedeeltelijke of volledige kosteloze juridische bijstand is verleend 
en hij een verzoek tot rechtsbijstand wenst in te dienen, zendt zijn advocaat de door het bureau 
voor juridische bijstand genomen beslissing onverwijld over aan de bevoegde rechtbank. 
W. 15.06.2006, art. 4; Inwerkingtreding: 10.08.2006 

Art. 508/18. Het bureau kan een einde maken aan de juridische tweedelijnsbijstand wanneer de 
begunstigde niet langer voldoet aan de voorwaarden bepaald bij artikel 508/13 of wanneer hij 
kennelijk geen medewerking verleent bij de verdediging van zijn belangen. 

De advocaat dient daartoe een gemotiveerd verzoek in bij het bureau. 
Het bureau geeft de begunstigde kennis van het verzoek en nodigt hem uit zijn opmerkingen te 

maken. 
Elke beslissing tot ontheffing wordt bij een ter post aangetekende brief ter kennis van de 

begunstigde gebracht. Tegen die beslissing kan beroep worden ingesteld. 
De artikelen 508/15 en 508/16 zijn van toepassing. 

W. 23.11.1998, art. 4; Inwerkingtreding: 01.09.1999 

Hoofdstuk V. De vergoeding van de advocaten 

W. 23.11.1998, art. 4; Inwerkingtreding: 01.09.1999 

Art. 508/19. [§ 1. De advocaat int de aan de begunstigde toegekende rechtsplegingsvergoeding.] 
W. 21.04.2007, art. 2, 1°; Inwerkingtreding: 01.01.2008; zie ook art. 13 

[§ 2.] De advocaten belast met de gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische tweedelijnsbijstand 
doen verslag aan het bureau over elke behandelde zaak waarvoor zij in dit raam prestaties hebben 
verricht. [Dit verslag vermeldt eveneens de door de advocaat geïnde rechtsplegingsvergoeding] 
W. 21.04.2007, art. 2, 2° en 3°; Inwerkingtreding: 01.01.2008; zie ook art. 13 

Het bureau kent voor die prestaties aan de advocaten punten toe en het doet hierover verslag aan 
de stafhouder. 

De stafhouder deelt het totaal van de punten van de balie mee aan de in artikel 488 bedoelde 
overheden die het totaal van de punten van alle balies meedelen aan de Minister van Justitie. 

[§ 3.] Zodra hij de mededeling heeft ontvangen van de informatie bedoeld in [§ 2], kan de Minister 
van Justitie een controle laten uitvoeren op de wijze die hij bepaalt na raadpleging van de in artikel 
488 bedoelde overheden. Hij gelast de betaling van de vergoeding aan die overheden die via de 
Ordes van Advocaten voor de verdeling ervan zorgen. 
W. 23.11.1998, art. 4; Inwerkingtreding: 01.09.1999 
W. 21.04.2007, art. 2, 2° en 4°; Inwerkingtreding: 01.01.2008; zie ook art. 13 

Hoofdstuk Vbis. Kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand 

W. 27.12.2005, art. 12; Inwerkingtreding: 01.01.2005 

Art. 508/19bis. Er wordt in een jaarlijkse subsidie voorzien voor de kosten verbonden aan de 
organisatie van de bureaus voor juridische bijstand, ten laste van de begroting van de FOD Justitie. 
Deze stemt overeen met 8,108% van de in artikel 508/19, [§ 3], bedoelde vergoeding. 
W. 21.04.2007, art. 3; Inwerkingtreding: 01.01.2008; zie ook art. 13 

Deze subsidie is betaalbaar na het vervallen van de termijn. 
De Koning bepaalt de nadere regels voor de uitvoering van dit artikel, en meer bepaald de manier 

waarop deze subsidie verdeeld wordt. 
W. 27.12.2005, art. 12; Inwerkingtreding: 01.01.2005 
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Hoofdstuk VI. Terugvordering van de rijksvergoeding. Recht van de advocaat op de 
volledige betaling van honoraria en kosten 

W. 23.11.1998, art. 4; Inwerkingtreding: 01.09.1999 

Art. 508/20. § 1. Onverminderd strafrechtelijke sancties kan de vergoeding verleend voor de 
juridische tweedelijnsbijstand door de Schatkist van de bijgestane persoon worden teruggevorderd: 

1° indien blijkt dat zich een wijziging heeft voorgedaan in zijn vermogen, inkomsten of lasten en hij 
derhalve in staat is te betalen; 

2° wanneer de rechtzoekende voordeel heeft gehaald uit het optreden van de advocaat, zodanig 
dat, mocht dat voordeel hebben bestaan op de dag van de aanvraag, die bijstand hem niet zou zijn 
toegekend; 

3° indien de bijstand is verleend op grond van valse verklaringen of door andere bedrieglijke 
middelen is verkregen. 

In dat geval bepaalt het bureau de staat van kosten en honoraria die de advocaat nog kan 
vorderen van de begunstigde. 

§ 2. Ingeval de begunstigde recht heeft op een tegemoetkoming binnen het raam van een 
rechtsbijstandverzekering, stelt de aangewezen advocaat het bureau hiervan in kennis en treedt de 
Schatkist in de rechten van de begunstigde ten belope van het door haar gedragen bedrag van de 
verleende juridische bijstand. 

Ingeval de begunstigde voornoemde tegemoetkoming heeft ontvangen, vordert de Schatkist op 
hem het bedrag van de verleende juridische bijstand terug. 

[Hetzelfde geldt ingeval de begunstigde recht heeft op een rechtsplegingvergoeding, en hij deze 
ontvangt nadat de advocaat zijn verslag heeft ingediend bij het bureau overeenkomstig artikel 
508/19, § 2.] 
W. 21.04.2007, art. 4, 1°; Inwerkingtreding: 01.01.2008; zie ook art. 13 

Ingeval de advocaat van de begunstigde [de tegemoetkoming van een rechtsbijstandsverzekering] 
heeft ontvangen, vordert de Schatkist op hem het bedrag van de verleende juridische bijstand terug. 
W. 21.04.2007, art. 4, 2°; Inwerkingtreding: 01.01.2008; zie ook art. 13 

§ 3. De terugvordering bedoeld in § 1 van dit artikel verjaart na een termijn van vijf jaar te rekenen 
van de beslissing tot verlening van de gedeeltelijk of volledig kosteloze juridische bijstand, zonder 
dat de verjaringstermijn korter kan zijn dan één jaar, te rekenen van de ontvangst van de vergoeding 
door de advocaat.". 
W. 23.11.1998, art. 4; Inwerkingtreding: 01.09.1999 

Hoofdstuk VII. De ambtshalve toevoeging van advocaten 

W. 23.11.1998, art. 4; Inwerkingtreding: 01.09.1999 

Art. 508/21. Telkens wanneer krachtens de wet een advocaat ambtshalve moet worden 
toegevoegd, gebeurt de aanwijzing door de stafhouder of door het bureau, behoudens de 
uitzonderingen waarin de wet voorziet. 
W. 23.11.1998, art. 4; Inwerkingtreding: 01.09.1999 

Art. 508/22. Wanneer de persoon die moet worden bijgestaan niet voldoet aan de in artikel 
508/13 bedoelde inkomensvoorwaarden, wijst de stafhouder naar keuze van die persoon een 
advocaat aan. In de gevallen die hij spoedeisend acht, wijst de stafhouder een advocaat aan. die 
deelneemt aan de in artikel 508/7 bedoelde wachtdiensten. 

[Artikel 446ter] is van toepassing op de honoraria van deze advocaat. 
W. 21.06.2006, art. 41; Inwerkingtreding: 01.11.2006 

Ingeval de bijgestane persoon nalaat of weigert te betalen, wordt aan de ambtshalve toegevoegde 
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advocaat een rijksvergoeding toegekend wegens de werkzaamheden waarvoor de toevoeging heeft 
plaatsgehad. 

In geval van gedeeltelijke betaling van de honoraria door de bijgestane persoon wordt de 
vergoeding verminderd met het betaalde bedrag. 

Wanneer een vergoeding wordt toegekend, zijn de hoofdstukken V en VI van toepassing. 
W. 23.11.1998, art. 4; Inwerkingtreding: 01.09.1999 

Art. 508/23. Wanneer de bijgestane persoon voldoet aan de bij artikel 508/13 bepaalde 
inkomensvoorwaarden, wijst het bureau een advocaat aan uit de in artikel 508/7 bedoelde lijst. 

In de gevallen die hij spoedeisend acht, wijst de stafhouder een advocaat aan die is ingeschreven 
op de in artikel 508/7 bedoelde lijst en geeft hij hiervan kennis aan het bureau. 

Voor het overige zijn de hoofdstukken IV tot VI van toepassing. 
W. 23.11.1998, art. 4; Inwerkingtreding: 01.09.1999 

Hoofdstuk VIII. Grensoverschrijdende geschillen bedoeld in richtlijn 2003/8/EG 

W. 15.06.2006, art. 5; Inwerkingtreding: 10.08.2006 

Art. 508/24. § 1. De Federale Overheidsdienst Justitie is de bevoegde autoriteit belast met de 
verzending en de ontvangst van het verzoek met betrekking tot de grensoverschrijdende geschillen 
in de zin van richtlijn 2003/ 8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot verbetering van de toegang tot 
de rechter bij grensoverschrijdende geschillen, door middel van gemeenschappelijke 
minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij die geschillen. 

§ 2. Het bureau voor juridische bijstand is eveneens bevoegd om de verzoeken om juridische 
bijstand of rechtsbijstand op het grondgebied van een andere Lidstaat van de Europese Unie, in 
ontvangst te nemen. 

[In dat geval stuurt het dit verzoek dadelijk door naar de Federale Overheidsdienst Justitie die het, 
na vertaling in een taal erkend door de Staat van bestemming, binnen de vijftien dagen ter kennis 
brengt van de bevoegde autoriteit van dat land.] 

Erratum, B.S. 10.08.2006, p. 39181 
§ 3. Om de verzending van de verzoeken te vergemakkelijken wordt gebruik gemaakt van de 

modelformulieren voor de verzoeken en voor de verzending ervan, bedoeld in artikel 16 van de in § 
1 bedoelde richtlijn. 

§ 4. Wanneer het verzoek via de in § 1 bedoelde autoriteit wordt ingediend, komen de kosten voor 
de vertaling van dat verzoek en van de vereiste begeleidende stukken ten laste van het Rijk. Zij 
worden vastgesteld op de wijze bepaald in het algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken. 

§ 5. Ingeval een persoon juridische bijstand heeft genoten in een lidstaat van de Europese Unie, 
waarvan de rechter de beslissing heeft gewezen, geniet hij juridische bijstand wanneer de beslissing 
in België moet worden erkend, uitvoerbaar verklaard of ten uitvoer gelegd. 

§ 6. De in § 1 bedoelde overheid weigert het verzoek te verzenden indien het kennelijk ongegrond 
is of indien het kennelijk buiten het toepassingsgebied van de in § 1 bedoelde richtlijn valt. Bij het 
nemen van een besluit over de gegrondheid van een verzoek wordt het belang van de betrokken 
zaak voor de verzoeker in overweging genomen. De beslissing tot weigering wordt met redenen 
omkleed en bij gewone brief ter kennis gebracht van de verzoeker. 
W. 15.06.2006, art. 6; Inwerkingtreding: 10.08.2006 
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Art. 508/25. De persoon die niet over onvoldoende inkomsten beschikt in de zin van artikel 
508/13, kan evenwel juridische bijstand genieten indien hij het bewijs levert dat hij de kosten niet 
kan dragen als gevolg van de verschillen in de kosten van levensonderhoud tussen de lidstaat waar 
hij zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft en België. 
W. 15.06.2006, art. 7; Inwerkingtreding: 10.08.2006 
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Voorkeurmateries 
 
Besluit van de algemene raad van 9 juni 1988. 
 
Overwegende dat de beroepsbelangen gediend zijn door een informatie van het publiek en de advo-
caten omtrent rechtsmateries die de advocaten bij voorkeur behandelen of wensen te behandelen; 
 
Overwegende dat het past deze informatie - die eenvormig moet zijn - jaarlijks op nationaal vlak te 
verzamelen en ter beschikking te stellen van de balies; 
 
Overwegende dat het elke balie toekomt te beslissen of zij al dan niet tot het initiatief toetreedt; 
 
Overwegende dat er dient aan herinnerd te worden dat alle advocaten hoofdens hun opleiding en 
ervaring in staat zijn alle rechtsmateries te behandelen, en dat het bekendmaken van voorkeurma-
teries geen enkele verantwoordelijkheid inhoudt van de lokale of nationale orde; 
 
Gelet op artikel 493 van het gerechtelijk wetboek; 
 
Besluit de Algemene Raad van de Nationale Orde van Advocaten: 
 
1. De Nationale Orde maakt jaarlijks de lijst op van de Belgische advocaten en stelt deze ter beschik-
king van de balies en de advocaten. 
 
2. Op verzoek van de balies die het wensen, vermeldt deze lijst de voorkeurmateries die de advoca-
ten hebben opgegeven met een maximum van twee algemene opties en twee bijzondere opties, 
zonder daartoe onderworpen te zijn aan enige controle. 
 
3. De voorkeurmateries zijn deze die op bijgevoegde lijst zijn vermeld. 
 
4. De lijst zal de vermelding bevatten dat in principe de advocaten krachtens hun opleiding en erva-
ring in alle materies kunnen worden geraadpleegd en tussenkomen. 
5. De Orden beslissen hoe zij deze informatie ter beschikking stellen van diegenen die erom ver-
zoeken, met dien verstande dat geen andere lijst van voorkeurmateries mag worden gepubliceerd 
dan deze opgesteld door de Nationale Orde en dat elke individuele publiciteit uitgesloten blijft, zoals 
vermelding op briefhoofd, naamplaat, enz. 
 
MATERIES: 
 
1. Familierecht 
 1. Personenrecht (staat en bekwaamheid van personen, huwelijk, afstamming, adoptie). 
 2.  Huwelijksvermogensrecht (huwelijksstelsels, schenkingen, erfenissen). 
2. Goederenrecht 
 21. Eigendom, mede-eigendom, erfdienstbaarheden en andere onroerende zakelijke rechten,  
   voorrechten en hypotheken. 
 22. Huur- en handelshuurovereenkomsten. 
 23. Pacht- en agrarisch recht. 
3. Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringen, verkeersrecht 
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4. Aannemingsrecht 
5. Gerechtelijk recht 
 51. Beslagrecht. 
 52. Nationale en internationale arbitrage. 
6. Vennootschappen 
 61. Vennootschapsrecht. 
 62. Ondernemingen in moeilijkheden, vereffeningen, faillissementen en gerechtelijke akkoorden. 
7. Handelsrecht 
 71. Handelsovereenkomsten en handelsdistributierecht (agentuur, verkoopconcessie, franchising). 
 72. Mededingingsrecht, handelspraktijken, consumentenrecht, produktenaansprakelijkheid. 
 73. Bank- en kredietrecht. 
8. Transportrecht (landtransportrecht, binnenvaarttransportrecht, luchttransportrecht) en maritiem 
recht 
9. Intellectuele rechten (auteursrechten, octrooien, merken, modellen) 
10. Sociaal recht 
 101. Arbeidsrecht. 
 102. Sociale zekerheidsrecht. 
11. Fiscaal recht 
  111. Directe belastingen (personen, vennootschappen). 
  112. Indirecte belastingen (BTW, registratierechten, successierechten, douane en accijnzen). 
12. Strafrecht 
13. Publiek recht 
  131. Grondwettelijk en administratief recht. 
  132. Stedebouwrecht en milieurecht. 
  133. Overheidscontracten. 
  134. Rijksambtenarenrecht, parastatalen en onderwijs. 
  135. Militierecht. 
  136. Vreemdelingenrecht. 
14. Rechten van de mens 
15. Internationaal recht 
  151. Europees recht. 
  152. Internationaal privaatrecht. 
  153. Internationaal publiekrecht. 
16. Varia 
  161. Informaticarecht. 
  162. Farmaceutisch en medisch recht. 
  163. Sportrecht. 
  164. Vrije optie: ... 
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DEEL I 
ESSENTIËLE PLICHTEN VAN DE ADVOCAAT 
  
 
HOOFDSTUK I.1 Essentiële plichten 
 
Art. I.1.1 
De advocaat oefent zijn beroep op deskundige wijze uit met eerbiediging van het beroepsgeheim, 
van de essentiële plichten van onafhankelijkheid en partijdigheid, en met het vermijden van belan-
genconflicten. Hij eerbiedigt de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid, die aan 
het beroep ten grondslag liggen. 
 
 
HOOFDSTUK I.2 Onafhankelijkheid  
 
 
Afdeling I.2.1 Onafhankelijkheid 
 
Art. I.2.1.1 
De verplichtingen die op de advocaat rusten, vereisen de absolute onafhankelijkheid van de advo-
caat, vrij van alle druk, in het bijzonder van de druk van eigen belangen of van beïnvloeding van bui-
tenaf. De advocaat moet elke aantasting van zijn onafhankelijkheid vermijden en mag de beroeps-
ethiek niet veronachtzamen om de cliënt, de rechter of derden welgevallig te zijn. 
De onafhankelijkheid is bij alle werkzaamheden noodzakelijk.  
 
Art. I.2.1.2 
De advocaat behandelt geen zaken van of tegen naaste familieleden of treedt niet op voor personen 
die met hem samenwonen of nauw verbonden zijn met die samenwonenden.  
 
 
Afdeling I.2.2 Partijdigheid 
 
Art. I.2.2.1 
Met inachtneming van de wettelijke regels en de beroeps- en gedragsregels is de advocaat steeds 
verplicht de belangen van de cliënt zo goed mogelijk te behartigen en die boven zijn eigen belangen 
of die van derden te stellen. 
 
 
Afdeling I.2.3 Tegenstrijdige belangen 
 
Art. I.2.3.1 
§ 1. De advocaat kan niet optreden wanneer dat aanleiding geeft tot een belangenconflict tussen de 
advocaat en een cliënt of tot een wezenlijke dreiging daartoe. 
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§ 2. De advocaat kan niet optreden voor meer dan één cliënt, indien er een belangenconflict tussen 
die cliënten bestaat of een wezenlijke dreiging daartoe, tenzij en zolang aan de voorwaarden van 
art. I.2.3.2 wordt voldaan. 
 
Art. I.2.3.2 
§ 1. Een advocaat mag evenwel optreden voor meerdere cliënten tussen wie er een belangenconflict 
bestaat of dreigt te ontstaan: 
- indien de betrokken cliënten na schriftelijk te zijn ingelicht hun akkoord schriftelijk bevestigen, en 
- zolang er geen gevaar bestaat voor schending van zijn beroepsgeheim, noch van zijn onafhankelijk-
heid, en 
- zolang tussen die cliënten geen vordering voor de rechtbank of voor een scheidsgerecht wordt ver-
volgd betreffende het voorwerp van de door hen gevraagde tussenkomst.  
 
§ 2. Wanneer meerdere cliënten tussen wie een belangenconflict bestaat of dreigt te ontstaan, maar 
die in eenzelfde aangelegenheid een gemeenschappelijk belang hebben, zich voor de verdediging 
van dat gemeenschappelijk belang tot de advocaat wenden, kan hij voor die cliënten slechts optre-
den voor een rechtbank of een scheidsgerecht of rechtscollege, indien: 
- de cliënten schriftelijk akkoord gaan, en 
- de advocaat oordeelt dat de belangentegenstelling of het risico daartoe hem niet belemmert de 
belangen van alle betrokken cliënten naar beste vermogen te behartigen zonder schending van het 
beroepsgeheim en onafhankelijkheid. 
 
Art. I.2.3.3 
De advocaat mag geen zaak van een nieuwe cliënt op zich nemen, indien de geheimhouding van de 
vertrouwelijke informatie die hij van een andere cliënt heeft verkregen, dreigt te worden aangetast. 
 
Art. 1.2.3.4 
De advocaat mag wel optreden wanneer het bekend is dat de cliënt systematisch een beroep doet 
op verschillende advocaten en in die zaak een andere advocaat zal aanstellen. Alleszins zal de advo-
caat zich dan ook onthouden van verder op te treden indien zijn tussenkomst gepaard zou gaan met 
een inbreuk op zijn beroepsgeheim of zijn onafhankelijkheid. 
 
Art. I.2.3.5 
§ 1. De artikelen I.2.3.1 t.e.m. I.2.3.4 zijn van toepassing op de advocaat, zijn medewerkers en zijn 
stagiairs.  
 
§ 2. Als advocaten het beroep in associatie of groepering uitoefenen, zijn de artikelen I.2.3.1 tot en 
met I.2.3.4 van toepassing zowel op de groep in zijn geheel als op haar individuele leden en op de 
stagiairs en medewerkers van de advocaten. 
 
 
Afdeling I.2.4 Optreden voor kantoorgenoten 
 
Art. I.2.4.1 
De advocaat die in een geschil de belangen verdedigt van een andere advocaat, mag geen deel uit-
maken van de groepering of associatie waartoe de betrokken advocaat behoort, noch zijn mede-
werker of stagiair zijn of hebben meegewerkt in de zaak waarover het geschil loopt. 
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Afdeling I.2.5 Onverenigbaarheden 
 
Art. I.2.5.1  
De uitoefening van het beroep van advocaat is onverenigbaar met elke activiteit die de kernwaarden 
van de advocatuur en het publieke vertrouwen in de advocatuur in het gedrang kan brengen. 
De onverenigbaarheden of verboden in dit hoofdstuk betreffen niet alleen de advocaat maar ook de 
advocaten die in een groepering of associatie met hem werken, zijn medewerkers en/of stagiairs. 
 
Art. I.2.5.2 
Advocaten die lid zijn van de uitvoerende macht (een federale, gewestelijke, gemeenschaps-, pro-
vinciale of gemeentelijke overheid) mogen niet pleiten of optreden in zaken in het belang van of te-
gen de overheid waar zij verkozen of benoemd zijn. Dat mag niet tijdens hun mandaat of benoe-
ming. Dat mag ook niet tijdens een periode van twee jaren na het einde van hun mandaat of be-
noeming, behoudens de voorafgaande toestemming van de stafhouder.  
 
Na het einde van hun mandaat of benoeming, mogen zij niet pleiten of optreden in dossiers waar-
aan zij hebben meegewerkt. 
 
Art. I.2.5.3 
Advocaten die een of meerdere departementen van een wetgevende of uitvoerende macht leiden 
of optreden als medewerker van zo’n leidinggevende persoon, onder welke benaming ook, mogen 
niet pleiten of optreden in zaken die onder de bevoegdheid van het departement vallen waardoor zij 
benoemd of aangesteld zijn. Dat mag niet tijdens hun ambt. Dat mag ook niet tijdens een periode 
van twee jaren na het einde van hun ambt, behoudens de voorafgaande toestemming van de staf-
houder.  
 
Na het einde van hun ambt mogen zij niet pleiten of optreden in dossiers waaraan zij hebben mee-
gewerkt. 
 
Art. I.2.5.4 
In de gevallen bedoeld in artikel I.2.5.2 en I.2.5.3: 
- meldt de advocaat voorafgaand en schriftelijk aan de stafhouder dat hij het mandaat of de benoe-
ming heeft aanvaard en verstrekt hij de nodige inlichtingen over de wijze waarop zijn kantoor of zijn 
zaken in het kantoor waartoe hij behoort, beheerd zal/zullen worden; 
- mogen de stukken en de correspondentie van het kantoor waartoe de advocaat behoort, zoals 
voorheen zijn naam blijven vermelden, behalve voor advocaten die een mandaat van regeringslid 
aanvaarden. 
 
Behalve in zaken waar het de advocaat wel is toegelaten op te treden, ondertekent de betrokken 
advocaat de briefwisseling niet. De plaatsvervanger ondertekent dan de briefwisseling zonder ver-
melding van de naam van de betrokken advocaat. 
 
Art. I.2.5.5 
a) Onverminderd de bevoegdheid van de stafhouder om hiervan af te wijken, zijn de bepalingen van 
dit hoofdstuk niet toepasselijk op arbiters, bemiddelaars of gerechtelijk mandatarissen. 
b) De advocaat kan een bestuursopdracht of een opdracht van vereffenaar in rechtspersonen aan-
vaarden. 
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c) De advocaat kan een opdracht uitoefenen die het dagelijks bestuur omvat, alleen in professionele 
vennootschappen (vennootschappen die de uitoefening van het beroep van advocaat als doel heb-
ben) of in rechtspersonen m.b.t. zijn patrimonium of zijn aandelen in een familiaal patrimonium (pa-
trimoniumvennootschappen).  
d) De advocaat stelt de stafhouder schriftelijk in kennis van zijn voornemen om het aanbod of voor-
stel van een mandaat als hierboven vermeld te aanvaarden en deelt hem gelijktijdig een exemplaar 
mee van de statuten en eventueel het huishoudelijk reglement. Hij voegt daarbij de identiteit van de 
personen of rechtspersonen die deel uitmaken van het orgaan van bestuur en het orgaan van toe-
zicht alsook van de aandeelhoudersstructuur en in deelgerechtigdheid en verstrekt alle bijkomende 
informatie die hem door de stafhouder wordt gevraagd. 
e) De advocaat brengt de stafhouder op de hoogte van wijzigingen indien zij rechtstreeks of on-
rechtstreeks invloed hebben op de uitoefening van het mandaat in overeenstemming met de bepa-
lingen van dit hoofdstuk en van deze Codex in het algemeen. 
f) De advocaat mag het mandaat slechts aanvaarden nadat de stafhouder hem meedeelt dat er is 
voldaan aan bovenstaande informatieplicht. 
 
Art. I.2.5.6 
De advocaat mag een rechtspersoon, die niet zijn professionele vennootschap of patrimoniumven-
nootschap is, waarvoor hij een mandaat uitoefent, voor de rechtbanken of scheidsgerechten verte-
genwoordigen. Dat mag hij niet wanneer hij persoonlijk in de zaak betrokken is of kan zijn en/of de 
eerbaarheid of de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in gevaar dreigt te komen.  
 
Art. I.2.5.7 
De advocaat-assessor van de afdeling wetgeving van de Raad van State en zijn kantoorgenoten die 
een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten, mogen pleiten voor de afdeling bestuursrecht-
spraak. 
 
 
HOOFDSTUK I.3 Het beroepsgeheim 
 
 
Afdeling I.3.1 Principes 
 
Art. I.3.1.1 
De advocaat is gehouden tot het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim strekt zich uit tot alle ver-
trouwelijke informatie die de advocaat in de uitvoering van zijn opdracht verneemt of vaststelt en 
geldt onbeperkt in de tijd.  
 
Art. I.3.1.2 
De advocaat mag enkel vertrouwelijke informatie aan de rechtbanken, scheidsgerechten en derden 
verstrekken voor zover: 
- de vrijgave van die informatie relevant is, en 
- de vrijgave van die informatie in het belang van de cliënt is, en 
- de cliënt akkoord gaat met de vrijgave van die informatie, en 
- de vrijgave van die informatie niet wettelijk verboden is. 
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Art. I.3.1.3 
De advocaat is in alle omstandigheden gehouden tot kiesheid en handelt te allen tijde met de nodige 
discretie. 
 
Art. I.3.1.4 
De advocaat zorgt ervoor dat zijn personeel en alle aangestelden en personen die met hem in be-
roepsverband samenwerken, het beroepsgeheim eerbiedigen. Als advocaten het beroep in samen-
werkingsverband uitoefenen, zijn de artikelen I.3.1.1 tot en met I.3.1.3 van toepassing, zowel op het 
samenwerkingsverband in zijn geheel als op zijn individuele leden.  
 
Art. I.3.1.5 
Het beroepsgeheim wordt niet geschonden wanneer de advocaat vertrouwelijke informatie aan-
wendt die noodzakelijk is voor zijn eigen verdediging.  
 
 
Afdeling I.3.2 Het beslag onder derden in handen van een advocaat 
 
Art. I.3.2.1 
De advocaat die in het kader van zijn beroepsuitoefening bedragen of zaken die hij aan anderen 
moet overmaken, in zijn bezit heeft, moet in principe het beroepsgeheim inroepen bij de verklaring 
van de derde-beslagene die hij moet doen wanneer bij hem derdenbeslag wordt gelegd of hem een 
dwangbevel wordt betekend. 
 
Bij de ontvangst van de akte van beslag onder derden of het dwangbevel wint de advocaat derde-
beslagene het advies van zijn stafhouder in. De advocaat oordeelt of het bezit van de bedragen of 
zaken al dan niet gedekt is door het beroepsgeheim.  
 
Art. I.3.2.2 
De advocaat derde-beslagene kan geen afstand doen van de bedragen of zaken die het voorwerp 
uitmaken van het beslag of het dwangbevel, tenzij na handlichting ervan. 
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DEEL II 
TOEGANG TOT HET BEROEP, STAGE EN VORMING 
 
 
HOOFDSTUK II.1 De stage 
 
 
Afdeling II.1.1 Algemene organisatie van de stage 
 
Art. II.1.1.1 
Bij zijn verzoek tot inschrijving op de lijst van de stagiairs bezorgt de kandidaat-stagiair aan het se-
cretariaat van de Orde de volgende documenten: 
a) zijn diploma met vermelding van de datum van de eedaflegging overeenkomstig artikel 429 
Ger.W., 
b) een origineel exemplaar van de stageovereenkomst, die hij heeft afgesloten overeenkomstig de 
bepalingen van afdeling 3 van dit hoofdstuk en waarvan de raad van de Orde, hierin gunstig geadvi-
seerd door de stagecommissie, vaststelt dat het de minimumwaarborgen van dit reglement respec-
teert,  
c) een door hem ondertekende verklaring met vermelding van de verzoeken tot inschrijving die hij 
vroeger heeft gericht aan een andere binnenlandse of buitenlandse balie en het gevolg dat daaraan 
werd gegeven, 
d) een door hem ondertekende verklaring met vermelding van de beroepen die hij op dat ogenblik 
uitoefent.  
 
De kandidaat-stagiair bevestigt bovendien schriftelijk aan de stafhouder dat er tegen hem nooit een 
gerechtelijke of strafrechtelijke veroordeling, een administratieve sanctie of een tuchtmaatregel 
werd genomen. Indien dat wel het geval is en de stafhouder vraagt meer informatie, verschaft hij 
die.  
 
Als er straf- of tuchtonderzoeken lopen tegen de kandidaat-stagiair bezorgt hij daarover een schrif-
telijke verklaring aan de stafhouder.  
 
Art. II.1.1.2 
De raad van de Orde bepaalt de datum van de inschrijving op de lijst van de stagiairs. 
 
De stage duurt 3 jaar, onder voorbehoud van wat is bepaald in artikel 435 Ger.W. en in artikel 
II.1.1.3. 
 
Art. II.1.1.3 
3.1. De schorsing van de stageverplichtingen is de tijdelijke ontheffing van de verplichtingen van de 
stage. 
 
Gedurende een schorsing blijft de stagiair advocaat. Hij blijft onderworpen aan de deontologische 
verplichtingen die op advocaten rusten, waaronder ook de financiële verplichtingen tegenover de 
Orde. De raad van de Orde kan geheel of gedeeltelijk vrijstelling van de baliebijdrage verlenen. 
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De schorsing maakt geen einde aan de stageovereenkomst. Enkel de wederzijdse verplichtingen van 
stagemeester en stagiair worden voor de periode van de schorsing geschorst. 
3.2. De onderbreking is de tijdelijke weglating van de lijst van de stagiairs.  
Gedurende een onderbreking verliest de stagiair de hoedanigheid van advocaat. De onderbreking 
beëindigt de stageovereenkomst. 
 
3.3. De stage kan worden geschorst of onderbroken voor een periode van ten hoogste 1 jaar. Die pe-
riode kan worden verlengd om gegronde redenen.  
 
De stagiair richt het verzoek tot schorsing of onderbreking van de stage, of verlenging van de schor-
sing of onderbreking aan de stafhouder. De raad van de Orde oordeelt over dat verzoek, na advies 
van de stagecommissie. 
 
De stagiair meldt aan de stafhouder dat hij zijn stage hervat, uiterlijk één maand voor de lopende 
schorsing of onderbreking verstrijkt.  
 
Als de stagiair zijn stage hervat na een onderbreking legt hij een nieuwe stageovereenkomst neer op 
het secretariaat van de Orde. De stagecommissie geeft hierover advies. 
 
Indien de stagiair die hervatting niet meldt aan de stafhouder, roept de stafhouder hem op. Als de 
stagiair daaraan geen gunstig gevolg verleent, wordt hij opgeroepen voor de raad van de Orde, om 
over zijn eventuele weglating van de lijst van de stagiairs te beslissen. Die weglating houdt een ver-
val van de verworvenheden van de stage in.  
 
Na de schorsing of de onderbreking wordt de stage voortgezet 
- met behoud van de verworvenheden van de voordien verrichte stage, 
- met behoud van de rang van inschrijving op de lijst van de stagiairs, 
- zonder dat de periode van schorsing of onderbreking als stage telt. 
 
 
Art. II.1.1.4 
De stagiair kan bij een binnenlandse of een buitenlandse balie of bij andere juridische beroepen 
waarmee door de Orde van Vlaamse Balies of door de raad van de Orde akkoorden zijn gesloten, 
een gelijkgestelde stage volbrengen van maximaal één jaar.  
 
Die gelijkgestelde stage is pas volbracht nadat de stagiair het bekwaamheidsattest, zoals bepaald in 
hoofdstuk II.2, afdeling II.2.4 (Beroepsopleiding), heeft behaald. 
 
De stagiair richt aan de stafhouder een gemotiveerd verzoek om de gelijkgestelde stage aan te van-
gen. De raad van de Orde oordeelt over dat verzoek, na advies van de stagecommissie. 
 
Aan het einde van de gelijkgestelde stage stelt de stagiair een verslag op waarin hij op gedetailleerde 
wijze zijn werkzaamheden uiteenzet. Zijn buitenlandse stagemeester, de bevoegde overheid van de 
buitenlandse balie of de andere juridische beroepsbeoefenaar die als stagemeester optreedt, beves-
tigt de inhoud van dat verslag. 
 



III. De Vlaamse codex deontologie voor advocaten 
__________________________________________________________________________________ 

 
55 

 
 

De stagiair maakt dat verslag over aan de stafhouder en meldt daarbij schriftelijk dat zijn gelijkge-
stelde stage is beëindigd. Als hij dat niet doet, wordt hij door de stafhouder opgeroepen. 
 
De raad van de Orde stelt aan de hand van het verslag vast of die stage geheel of gedeeltelijk in 
aanmerking komt als gelijkgestelde stage. Indien dat niet het geval is, legt de raad van de Orde een 
verlenging van de stage op voor de niet aanvaarde duur. 
 
Art. II.1.1.5 
Aan het einde van de stage vraagt de stagiair aan de stafhouder schriftelijk zijn inschrijving op het 
tableau. 
 
De raad van de Orde oordeelt over dat verzoek tot inschrijving, na advies van de stagecommissie en 
na ontvangst van: 
- het eindverslag van de stagemeester, 
- het verslag van de voorzitter van het bureau voor juridische bijstand. 
De stagiair kan het dossier met die verslagen inzien bij de stafhouder. 
 
 
Afdeling II.1.2 Voorwaarden voor het stagemeesterschap 
 
Art. II.1.2.1 
Elke advocaat die tenminste gedurende zeven jaar is ingeschreven op het tableau van de Orde, de 
EU-lijst of het tableau van de advocaten bij het Hof van Cassatie, kan stagemeester worden. De raad 
van de Orde kan in individuele gevallen van die vereiste afwijken. 
 
De raad van de Orde stelt, na advies van de stagecommissie, een lijst van stagemeesters op. De kan-
didaat-stagemeesters richten een aanvraag tot opname op die lijst aan de raad van de Orde. De raad 
van de Orde kan de opname slechts weigeren na de advocaat te hebben opgeroepen om te worden 
gehoord overeenkomstig hoofdstuk VII.1 (De raad van de Orde zetelend zoals in tucht). 
 
De stagemeester mag op hetzelfde ogenblik drie stagiairs opleiden. De raad van de Orde kan in indi-
viduele gevallen van die beperking afwijken indien de stagemeester op grond van objectieve en veri-
fieerbare elementen aantoont dat een kwaliteitsvolle opleiding voor elke stagiair wordt gewaar-
borgd.  
 
Art. II.1.2.2 
Wanneer de raad van de Orde vaststelt dat de stagemeester niet meer voldoet aan zijn deontolo-
gische verplichtingen of aan de verplichtingen van het stagemeesterschap kan hij de stagemeester 
van die lijst weglaten na hem te hebben opgeroepen om te worden gehoord overeenkomstig hoofd-
stuk VII.1 (De raad van de Orde zetelend zoals in tucht). 
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Afdeling II.1.3 De stageovereenkomst 
 
Art. II.1.3.1 
De stagemeester en de kandidaat-stagiair sluiten een overeenkomst af in verband met de stage. In 
voorkomend geval zal de rechtspersoon of de maatschap waarvan de stagemeester deel uitmaakt in 
de overeenkomst tussenkomen. 
Die overeenkomst, evenals de wijzigingen of aanvullingen, wordt overgemaakt aan het secretariaat 
van de Orde zoals bepaald in artikel II.1.1.1. 
 
Art. II.1.3.2 
Elke partij kan de stageovereenkomst voor het einde van de stage schriftelijk beëindigen met in-
achtneming van een redelijke opzeggingstermijn.  
 
De stagecommissie wordt daar meteen van op de hoogte gebracht en volgt de overgang naar een 
nieuwe stagemeester op.  
 
Gedurende de opzeggingsperiode blijven alle bepalingen van de overeenkomst van kracht.  
 
De partijen kunnen bij de beëindiging van de overeenkomst in onderling akkoord verzaken aan een 
opzeggingstermijn. 
 
 
Afdeling II.1.4 Plichten van de stagemeester 
 
Art. II.1.4.1 
De stagemeester ziet erop toe dat de stagiair zijn activiteiten uitoefent met naleving van de deonto-
logische regels en dat de stagiair kennis en praktische vaardigheden worden bijgebracht. 
 
De stagemeester zal, wanneer noodzakelijk, ter beschikking zijn van de stagiair voor bijstand en 
richtlijnen. 
 
Bij het einde van de stage legt de stagemeester een eindverslag neer bij de stagecommissie. 
 
Art. II.1.4.2 
De stagemeester verleent aan zijn stagiair de nodige tijd om zijn stageverplichtingen te vervullen. 
 
Art. II.1.4.3 
De stagemeester en de stagiair bepalen in onderling overleg de vergoeding van de stagiair. Voor een 
voltijdse beschikbaarheid bedraagt de maandelijkse vergoeding ten minste [€ 1.300,00]* voor het 
eerste stagejaar en ten minste [€ 1.850,00]* vanaf het tweede stagejaar. 
 
Die minimumvergoedingen kunnen jaarlijks in juni worden aangepast door de algemene vergadering 
van de Orde van Vlaamse Balies, met uitwerking vanaf het daaropvolgend gerechtelijk jaar. 
 
Voor een verminderde beschikbaarheid van de stagiair voor een stagemeester kan verhoudingsge-
wijs van die minimumvergoedingen worden afgeweken. Dat wordt dan vastgelegd in de stageover-
eenkomst of in latere wijzigingen of aanvullingen. Bij de beoordeling van de verminderde beschik-
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baarheid mag geen rekening worden gehouden met de prestaties die door de stafhouder of in het 
kader van de juridische bijstand worden opgelegd. 
 
Stagemeester en stagiair kunnen overeenkomen dat die laatste een vergoeding betaalt voor het ge-
bruik van de lokalen, de infrastructuur of andere kantoorkosten. Die vergoeding kan nooit tot gevolg 
hebben dat afbreuk wordt gedaan aan de vergoeding vermeld in lid 1 en lid 2 van dit artikel. 
 
* Bedragen van toepassing vanaf 1 september 2014 krachtens beslissing algemene vergadering van 
25 juni 2014. 
 
 
Afdeling II.1.5 Plichten van de stagiair 
 
Art. II.1.5.1 
De stagiair behartigt de zaken die hem door zijn stagemeester zijn toevertrouwd met de nodige ijver 
en zorg. Hij heeft de plicht een zaak te weigeren waarvan hij naar eer en geweten gelooft dat ze niet 
rechtvaardig is. 
 
Hij volgt de beroepsopleiding voor stagiairs georganiseerd door de overheid van de Orde.  
 
Hij voert de taken uit die hem door de stafhouder of in het kader van de juridische bijstand worden 
opgelegd. 
 
De stagiair legt aan het einde van zijn stage bij de stagecommissie een eindverslag neer over de wij-
ze waarop de stage is vervuld. 
 
 
Afdeling II.1.6 De stagecommissie 
 
Art. II.1.6.1 
Elke Orde van Advocaten vertrouwt het toezicht op de stage toe aan een stagecommissie die ten 
minste is samengesteld uit: 
- een voorzitter aangewezen door de raad van de Orde, 
- een lid aangewezen door het bureau voor juridische bijstand, 
- een lid aangewezen door de stagiairs. 
 
Art. II.1.6.2 
De stagecommissie: 
- verleent advies over de opname van een kandidaat-stagemeester op de lijst van de stagemeesters, 
- verleent advies over de stageovereenkomst die werd afgesloten tussen stagemeester en stagiair, 
- ziet toe op de naleving van de verplichtingen van stagemeester en stagiair, 
- neemt kennis van de voortijdige beëindiging van de stageovereenkomst, 
- volgt in het geval van die voortijdige beëindiging de overgang naar een nieuwe stagemeester op, 
- verleent advies over het verzoek van de stagiair tot schorsing of onderbreking van de stage of de 
verlenging daarvan, 
- verleent advies over de nieuwe stageovereenkomst die wordt afgesloten na de onderbreking van 
de stage, 
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- verleent advies over het verrichten van een gelijkgestelde stage, 
- neemt kennis van de stageverslagen opgesteld door stagemeester en stagiair en ziet die na, 
- verleent advies over de opname van de stagiair op het tableau van de Orde, 
- bemiddelt in geschillen tussen stagemeester en stagiair, 
- verleent advies aan de stafhouder en de raad van de Orde in verband met elk probleem dat met 
betrekking tot de stage rijst. 
 
 
HOOFDSTUK II.2 De beroepsopleiding 
 
 
Afdeling II.2.1 Algemeen 
 
Art. II.2.1.1 
Om ingeschreven te kunnen worden op het tableau van de Orde van Advocaten moet de stagiair de 
beroepsopleiding volgen en het bekwaamheidsattest behalen. De beroepsopleiding wordt georgani-
seerd door de Orde van Vlaamse Balies en uitgevoerd door de stagescholen. 
 
 
Afdeling II.2.2 Stageschool 
 
Art. II.2.2.1 
Iedere Orde richt hetzij afzonderlijk, hetzij samen met één of meer andere Ordes, een stageschool 
op. Die stageschool bestaat uit een directeur, aangesteld door de raad/raden van de (deelnemende) 
Orde(s) en de docenten van alle vakken. 
 
Art. II.2.2.2 
De stageschool is onder meer bevoegd om: 
1. de docenten voor de verplichte vakken voor te stellen aan de commissie beroepsopleiding; 
2. het onderwerp, de inhoud, de cursus en de docent(en) van een keuzevak voor te stellen aan de 
commissie beroepsopleiding; 
3. advies te verlenen aan de raad van de Orde die beslist over het verzoek van een stagiair om vak-
ken tijdens het tweede stagejaar te volgen of verder te zetten; 
4. de resultaten van de examens te evalueren en zo nodig te delibereren, op de wijze en conform de 
criteria vastgelegd door de commissie beroepsopleiding en in aanwezigheid van de docenten. 
 
 
Afdeling II.2.3 Commissie beroepsopleiding 
 
Art. II.2.3.1 
De Orde van Vlaamse Balies richt een commissie beroepsopleiding op. 
 
Die commissie bestaat uit de bestuurder van het departement stage van de Orde van Vlaamse Balies 
en de directeur van elke stageschool of hun respectieve vertegenwoordigers. Bij samengestelde sta-
gescholen (zoals bepaald in artikel II.2.2.1) mag elke balie die deel uitmaakt van de fusie vrij één ver-
tegenwoordiger afvaardigen. 
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Art. II.2.3.2 
De commissie is bevoegd om: 
1. de cursussen van de verplichte vakken samen te stellen; 
2. de docenten van de verplichte vakken, al dan niet voorgedragen door de stagescholen, aan te 
stellen en te evalueren; 
3. de keuzevakken, al dan niet voorgedragen door de stagescholen, te bepalen en de cursussen er-
van samen te stellen; 
4. de docenten van de keuzevakken, al dan niet voorgedragen door de stagescholen, aan te stellen 
en te evalueren; 
5. jaarlijks de studiepunten van elk vak te bepalen; 
6. jaarlijks het minimum van het totaal aantal te behalen studiepunten te bepalen; 
7. een stagiair vrij te stellen om een verplicht vak te volgen en/of een examen af te leggen; 
8. de stagiair die in de tweede zittijd niet is geslaagd toelating te verlenen tot een derde zittijd; 
9. op gemotiveerd verzoek van een raad van de Orde één of meer keuzevakken aan te duiden die 
door de stagiairs van die Orde moeten worden gevolgd en waarvoor de commissie beroepsopleiding 
het aantal studiepunten bepaalt. Die studiepunten worden aangerekend op het totaal aantal te be-
halen studiepunten zoals door de commissie beroepsopleiding jaarlijks bepaald; 
10. de vorm en de inhoud van de examens te bepalen; 
11. de evaluatie- en deliberatiewijze te bepalen; 
12. advies te verstrekken aan de algemene vergadering en de raad van bestuur van de Orde van 
Vlaamse Balies over de begroting van de stagescholen en de individuele bijdrage die de stagiair 
rechtstreeks aan de Orde van Vlaamse Balies betaalt. 
 
 
Afdeling II.2.4 Beroepsopleiding 
 
Art. II.2.4.1 
De beroepsopleiding bestaat uit verplichte vakken en keuzevakken. 
 
De verplichte vakken zijn: 
1. deontologie 
2. communicatievaardigheden 
3. burgerlijk procesrecht 
4. strafprocesrecht 
 
Daarnaast stelt de commissie beroepsopleiding een lijst van keuzevakken op waaruit de stagiair zelf 
kiest, onverminderd artikel II.2.3.2, punt 9 van dit hoofdstuk, waarbij elke raad van de Orde bepaal-
de keuzevakken verplicht kan opleggen.  
 
Elk vak vertegenwoordigt een aantal studiepunten. Daarmee wordt de studieomvang van het vak 
uitgedrukt. Een studiepunt stemt overeen met ten minste één uur onderwijsactiviteit. 
 
De keuzevakken, verplicht (conform artikel II.2.3.2) of niet, vertegenwoordigen nooit meer dan 1/3 
van het totaal aantal studiepunten dat de commissie beroepsopleiding jaarlijks bepaalt.  
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Art. II.2.4.2 
Onverminderd de bepalingen van artikel II.1.1.3 (hoofdstuk II.1 Stage), moet de stagiair het be-
kwaamheidsattest behalen tijdens het eerste jaar van zijn stage. 
 
Art. II.2.4.3 
De commissie beroepsopleiding kan een stagiair op zijn gemotiveerd verzoek vrijstellen van een ver-
plicht vak of een keuzevak dat verplicht wordt opgelegd en/of van een examen daarover. 
 
 
Art. II.2.4.4 
De stagiair wordt geëvalueerd over de vakken die hij in het kader van de beroepsopleiding moet vol-
gen. 
Per gerechtelijk jaar zijn er twee zittijden. 
 
Per vak moet hij minstens de helft van de punten behalen om te slagen. 
 
De stagiair die na deliberatie niet geslaagd is, kan deelnemen aan een tweede zittijd voor elk vak 
waarvoor hij niet minstens de helft van de punten heeft behaald. 
 
De stagiair heeft het recht om per vak aan twee examens deel te nemen. 
 
Als hij ook in de tweede zittijd niet slaagt, kan hij aan de commissie beroepsopleiding vragen om tot 
een derde zittijd te worden toegelaten. 
 
Art. II.2.4.5 
De stagiair die geslaagd is voor zijn examens ontvangt een bekwaamheidsattest van de Orde van 
Vlaamse Balies. 
 
De stagiair die niet geslaagd is voor zijn examens ontvangt de resultaten van zijn examens van de 
Orde van Vlaamse Balies per aangetekend schrijven. In beide gevallen worden de stafhouder en de 
directeur van de stageschool van de stagiair op de hoogte gebracht. 
 
Art. II.2.4.6 
De stagiair die na de deliberatie niet geslaagd is, heeft tot drie maanden na de kennisgeving zoals 
bepaald in artikel II.2.4.5 het recht om zijn examens in te zien na eenvoudig verzoek gericht aan de 
commissie beroepsopleiding. 
 
 
Afdeling II.2.5 Procedure beroep 
 
Art. II.2.5.1 
De stagiair die niet geslaagd is, kan tegen die beslissing hoger beroep instellen bij de beroepscom-
missie. Die bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies of een be-
stuurder die hem vertegenwoordigt. De algemene vergadering stelt vier effectieve leden en vier 
plaatsvervangers aan voor een termijn van twee jaar. De beroepscommissie bepaalt haar eigen pro-
cedurereglement. 
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Hoger beroep wordt, op straffe van onontvankelijkheid, per aangetekend schrijven aan de Orde van 
Vlaamse Balies ingesteld. Dat moet binnen de maand na de kennisgeving van zijn resultaat, zoals 
bepaald in artikel 53bis Ger.W. De stagiair doet daarbij woonstkeuze in het gerechtelijk arrondisse-
ment van zijn stageschool. 
 
Het hoger beroep wordt behandeld binnen de maand nadat het is ingediend. 
De stagiair wordt uitgenodigd om te worden gehoord en kan zich laten bijstaan door zijn stagemees-
ter en/of een advocaat van zijn keuze. 
 
De beroepscommissie beslist of de stagiair al dan niet is geslaagd. 
De beslissing van de beroepscommissie wordt aan de stagiair meegedeeld per aangetekend schrij-
ven op het adres van zijn woonstkeuze. Zijn stafhouder en de directeur van de stageschool ontvan-
gen een kopie van de beslissing. 
 
 
HOOFDSTUK II.3 Permanente vorming 
 
Art. II.3.1 
Permanente vorming is een deontologische plicht voor elke advocaat. 
 
Permanente vorming houdt in “zich op regelmatige wijze bekwamen en bijscholen in juridische of 
beroepsondersteunende materies, door erkende cursussen te volgen en/of te doceren, lezingen in 
juridische materies te houden, of te publiceren in de zin van dit hoofdstuk”. 
 
Art. II.3.2 
Elke advocaat stelt vrij zijn jaarlijks vormingsprogramma samen. Permanente vormingsactiviteiten 
leveren punten op.  
 
Per gerechtelijk jaar moet een advocaat 16 permanente vormingspunten verzamelen, waarbij per 
gerechtelijk jaar: 
- maximaal 8 niet-juridische punten in aanmerking kunnen worden genomen; 
- maximaal 8 punten in aanmerking kunnen worden genomen voor seminaries, studiedagen of uit-
eenzettingen die binnen samenwerkingsverbanden, kantoororganisaties of gezamenlijk door advo-
caten georganiseerd worden en niet toegankelijk zijn voor andere confraters; 
- maximaal 10 punten in aanmerking kunnen worden genomen op basis van erkenningen van per-
manente vorming door of krachtens de reglementeringen van buitenlandse balies.  
 
Die drie bijzondere categorieën van erkenningen kunnen gecumuleerd worden. 
 
De stafhouder kan een lid van zijn balie om gegronde redenen vrijstellen van de verplichting tot 
permanente vorming. Hij kan daartoe bijzondere modaliteiten opleggen. 
 
Een overtal aan in een gerechtelijk jaar behaald aantal punten kan ten belope van maximum 32 pun-
ten worden overgedragen, zonder dat de totale overdrachten meer dan 48 punten kunnen bedra-
gen. 
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Voor de advocaten-stagiairs geldt de verplichte beroepsopleiding als erkende permanente vorming 
voor de eerste drie jaren van de stage. Stagiairs mogen wel permanente vormingspunten indienen 
voor hun eerste, tweede en derde jaar stage, met het recht op puntenoverdracht naar een volgend 
jaar. 
 
Indien de stage of de onderbreking ervan afloopt tijdens het gerechtelijk jaar of een advocaat in de 
loop van het gerechtelijk jaar wordt heringeschreven, wordt het aantal permanente vormingspunten 
pro rata van het aantal maanden bepaald. 
 
Art. II.3.3 
§ 1. Een voorafgaand erkende activiteit van permanente vorming volgen, levert 1 punt per uur op. 
§ 2. Een voorafgaand niet-erkende activiteit van permanente vorming volgen, kan worden erkend 
voor 1 punt per uur. 
 
§ 3. Een juridisch opleidingsonderdeel aan een universiteit of een niet-universitaire instelling van het 
hoger onderwijs doceren, kan worden erkend voor 2 punten per gedoceerd uur, met een maximum 
van 10 punten.  
 
Hetzelfde geldt voor het doceren van een vak in de beroepsopleiding van de advocaten-stagiairs. 
 
§ 4. Een juridische lezing op academisch niveau geven, kan worden erkend voor 2 punten per uur. 
§ 5. Een juridisch artikel schrijven, dat wordt gepubliceerd in de rechtsliteratuur of een daaraan ge-
lijkwaardige publicatie, kan worden erkend voor 2 punten per 1.000 woorden met een maximum 
van 32 punten. 
 
Hetzelfde geldt voor het schrijven van een uitgegeven boek dat een juridisch onderwerp behandelt. 
 
§ 6. Een bijkomend diploma van een erkend curriculum aan een rechtsfaculteit behalen, kan worden 
erkend voor 32 punten. 
 
Hetzelfde geldt voor het behalen van een doctorale titel aan een rechtsfaculteit. De publicatie van 
de eraan verbonden doctorale scriptie kan andermaal aanleiding geven tot erkenning van maximaal 
32 punten. 
 
§ 7. De “beroepsopleiding cassatieprocedure” volgen, wordt erkend voor 10 juridische punten per 
jaar. De Orde van Advocaten bij het Hof van Cassatie levert daarvoor jaarlijks een attest af. 
 
§ 8. Een activiteit van permanente vorming, erkend door een andere Orde of organisatie van advo-
caten, kan erkend worden door de Orde van Vlaamse Balies. De advocaat, die aan dergelijke activi-
teit heeft deelgenomen, of wenst deel te nemen, kan daarvoor een aanvraag indienen zoals bepaald 
in artikel II.3.5, §5.  
 
Na advies van de erkenningscommissie kan de Orde van Vlaamse Balies met andere balies of organi-
saties akkoorden sluiten tot wederkerige erkenning van permanente vormingsactiviteiten, met toe-
kenning van punten van permanente vorming. 
 



III. De Vlaamse codex deontologie voor advocaten 
__________________________________________________________________________________ 

 
63 

 
 

Art. II.3.4 
§ 1. De Orde van Vlaamse Balies richt een erkenningscommissie op, gevestigd op de zetel van de Or-
de van Vlaamse Balies. 
§ 2. Die erkenningscommissie bestaat uit 7 leden: 
- de bestuurder van het departement permanente vorming van de Orde van Vlaamse Balies (of zijn 
vertegenwoordiger) die de commissie ambtshalve voorzit; 
- 3 advocaten en 3 academici, verkozen door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Ba-
lies; 
 
§ 3. Hun mandaat duurt 3 jaar en is hernieuwbaar. 
 
§ 4. De erkenningscommissie beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Zij zetelt slechts geldig 
wanneer minstens vier leden aanwezig zijn. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter 
doorslaggevend. 
 
Art. II.3.5 
§ 1. De erkenningscommissie van de Orde van Vlaamse Balies oordeelt welke activiteiten, bedoeld in 
artikel II.3.1, worden erkend en bepaalt de aard ervan en het aantal punten dat eraan wordt toege-
kend. 
 
§ 2. Bij haar beslissing tot erkenning en toekenning van punten aan een permanente vormingsactivi-
teit houdt de erkenningscommissie rekening met de vereiste kwaliteit en de toegankelijkheid. 
De erkenningscommissie of haar afgevaardigde kan – in het kader van haar visitatierecht – de activi-
teit te allen tijde controleren. 
 
§ 3. De erkenningscommissie neemt een beslissing binnen de maand na de aanvraag. De erken-
ningscommissie motiveert elke afwijzing van een aanvraag tot erkenning.  
 
Binnen de maand na de datum van verzending per e-mail van voornoemde beslissing van afwijzing 
kan de afgewezen aanvrager hiertegen uitsluitend per e-mail bezwaar aantekenen. Zijn aanvraag tot 
herziening van de eerste beslissing wordt door de erkenningscommissie opnieuw behandeld. 
 
§ 4. De organisator van een permanente vormingsactiviteit, die daarvoor erkenning en toekenning 
van punten heeft aangevraagd mag enkel die aanvraag vermelden. Pas na de beslissing mag hij de 
erkenning en de toegekende punten vermelden. 
 
§ 5. Zowel de organisator van de permanente vormingsactiviteit als de individuele advocaat richten 
hun aanvraag tot erkenning en toekenning van punten tot de erkenningscommissie van de Orde van 
Vlaamse Balies, uitsluitend via het elektronisch aanvraagformulier op de website van de Orde van 
Vlaamse Balies. De organisator dient zijn aanvraag in 6 weken vooraleer de permanente vormingsac-
tiviteit plaatsvindt.  
 
§ 5bis. De aanvraag van de organisator is slechts ontvankelijk nadat hij aan de Orde van Vlaamse Ba-
lies een vergoeding betaalde gelijk aan éénmaal het volledige inschrijvingsrecht of de deelnameprijs 
per deelnemer, met een minimum van € 110 en met een maximum van € 695. Dat geldt niet voor 
permanente vormingsactiviteiten die door de balie, samenwerkingsverbanden tussen balies, of door 
de Conferentie van de Jonge Balie of samenwerkingsverbanden tussen hen worden georganiseerd. 
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§ 6. De bedragen, bepaald in §5bis, kunnen worden aangepast bij elke stijging van 3 punten van de 
consumptie-index, ten aanzien van die vigerend op 10 december 2010 (datum van de inwerkingtre-
ding van het OVB-reglement inzake permanente vorming). 
 
§ 7. De organisator van een permanente vormingsactiviteit die erkenning aanvraagt, dient een dos-
sier in met de verbintenis tot afgifte van de aanwezigheidsattesten (na controle van de effectieve 
aanwezigheid van de deelnemers bij begin en einde van de activiteit). Hij vermeldt daarbij minstens: 
1. datum en plaats van de permanente vormingsactiviteit 
2. aard en onderwerp van de activiteit, eventueel met de titels van de diverse lezingen 
3. aantal uren waarvoor de erkenning wordt gevraagd 
4. identiteit van de spreker(s) 
5. doelgroep 
6. inschrijvingsrecht of deelnameprijs 
7. of er een syllabus voor de deelnemers is 
8. de wijze van publiciteit voor de permanente vormingsactiviteit 
 
Art. II.3.6 
§ 1. Ieder advocaat brengt jaarlijks, uiterlijk op 30 september, schriftelijk verslag uit aan de stafhou-
der van zijn balie over het programma van permanente vorming dat hij in het vorige gerechtelijk jaar 
volgde, met toevoeging van de overtuigingsstukken. 
 
§ 2. De stafhouder deelt de verwerkte gegevens van zijn balie mee aan de Orde van Vlaamse Balies 
uiterlijk op 31 maart van het jaar volgend op de in artikel II.3.6, §1 vermelde datum. 
 
 
HOOFDSTUK II.4 Advocaten die onderdaan zijn van een lidstaat van de EU 
en leden van buitenlandse balies 
 
Art. II.4.1 
Iedere balie houdt een EU-lijst bij met de advocaten die onderdaan zijn van een lidstaat van de Eu-
ropese Unie waar ze gerechtigd zijn het beroep uit te oefenen onder een titel die overeenstemt met 
die van advocaat en die het beroep in België permanent willen uitoefenen onder hun oorspronkelij-
ke beroepstitel. 
 
De raad van de Orde bepaalt de vorm en de inhoud van de vraag tot inschrijving en de voorwaarden 
tot handhaving van de inschrijving. 
 
Art. II.4.2 
Bij die aanvraag tot inschrijving wordt een attest gevoegd van de autoriteit van de lidstaat van her-
komst met een bevestiging van zijn inschrijving. 
 
De raad van de Orde bepaalt de minimuminhoud van dat attest alsook de periodiciteit van de ver-
nieuwing ervan. Het attest mag niet meer dan drie maanden voor de overlegging ervan zijn opge-
steld en vermeldt de tuchtprocedures ingesteld in de lidstaat van herkomst. 
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Indien de aanvrager lid is van meerdere balies, zal hij van elk van de bevoegde autoriteiten een at-
test voorleggen. De bevoegde autoriteit wordt op de hoogte gebracht van de inschrijving op de EU-
lijst. 
 
Art. II.4.3 
De raad van de Orde kan zich verzetten tegen de uitoefening van het beroep in België door advoca-
ten die lid zijn van een groep waarvan personen deel uitmaken die buiten het beroep staan. 
 
Een groep bedoeld in het eerste lid bestaat uit buiten het beroep staande personen indien ten min-
ste aan volgende voorwaarden is voldaan: 
 
1° het geheel of een deel van het kapitaal van de groep is in handen van personen die niet de hoe-
danigheid van advocaat bezitten in de zin van het Gerechtelijk Wetboek, of 
2° de benaming waaronder de groep werkzaam is, wordt gebruikt door de personen bedoeld in 1°, 
of 
3° de zeggenschap binnen de groep wordt feitelijk of rechtens uitgeoefend door de personen be-
doeld in 1°. 
 
Art. II.4.4 
Advocaten ingeschreven op de EU-lijst moeten hun beroepsaansprakelijkheid in België dekken door 
een verzekering onder de voorwaarden bepaald door de raad van de Orde. Als ze in hun lidstaat van 
herkomst reeds een verzekering of waarborg afsloten, zal daarmee rekening gehouden worden in de 
mate dat die gelijkwaardig is wat betreft de modaliteiten en uitgebreidheid van dekking. Indien die 
dekking slechts gedeeltelijk gelijkwaardig is, kan de raad van de Orde een aanvullende verzekering of 
garantie eisen voor de elementen die nog niet gedekt zijn door de garantie of dekking die werd ver-
kregen volgens de regels van de lidstaat van herkomst.  
 
Art. II.4.5 
Advocaten ingeschreven op de EU-lijst vermelden in alle documenten en stukken, ook die op elek-
tronische dragers, die zij in het kader van hun beroepswerkzaamheden aanwenden, hun oorspron-
kelijke beroepstitel alsook de vermeldingen bij wet vereist, in de officiële taal of in één van de offici-
ele talen van hun lidstaat van herkomst en ten minste in de taal of in de talen van het gerechtelijk 
arrondissement waar de balie gevestigd is waarbij de advocaat ingeschreven is. 
 
Art. II.4.6 
Iedere balie houdt een B-lijst bij, van de leden van buitenlandse (niet-EU-)balies die in België geves-
tigd zijn en die niet voldoen aan de voorwaarden voor de inschrijving op het tableau, de lijst bepaald 
in artikel II.4.1 of de lijst van de stagiairs. Die B-lijst wordt gepubliceerd en bijgehouden door de 
stafhouder. De raad van de Orde beslist over de inschrijving op de lijst en gaat na: 
- of de betrokkene regelmatig is ingeschreven bij de balie van herkomst, 
- of hij heeft voldaan aan zijn eventuele stageverplichting bij die balie, 
- of er wettelijke of deontologische onverenigbaarheden bestaan,  
- of hij zich ertoe verbonden heeft zich te onderwerpen aan de tucht, de reglementen en de beslis-
singen van raad van de Orde, 
- of zijn status strookt met de wetten en de verordeningen op het verblijf en de activiteiten van 
vreemdelingen in België, 



Antwerpse codex voor advocaten 
__________________________________________________________________________________ 

 
66 

 
 

- of zijn beroepsaansprakelijkheid is gedekt door een verzekering of waarborg aangegaan volgens de 
regels van het land van herkomst en die minstens gelijkwaardig is wat de modaliteiten en de uitge-
breidheid van de dekking betreft, aan die van de advocaten ingeschreven op het tableau. 
 
Art. II.4.7 
Onverminderd het tuchtrecht kan de raad van de Orde de weglating van de lijst bevelen van de le-
den van buitenlandse balies die de voormelde verplichtingen niet naleven of niet langer voldoen aan 
de voorwaarden van hun opname. 
 
 
HOOFDSTUK II.5 De lijst van de ereadvocaten 
 
Art. II.5.1 
De advocaat die gemachtigd werd de titel van ereadvocaat te dragen, verbindt zich ertoe: 
- elke verwarring te voorkomen tussen de titel van ereadvocaat en die van tableauadvocaat, bij-
voorbeeld door de titel van advocaat enkel te gebruiken in samenstelling van “ereadvocaat” en hem 
dan ook aan zijn woning niet te vermelden; 
- de titel “ereadvocaat” bij de uitoefening van enige winstgevende activiteit steeds met veel omzich-
tigheid en discretie te gebruiken, 
- de door de raad vastgestelde bijdrage regelmatig te betalen.  
 
Ter gelegenheid van de plechtigheden waaraan de balie deelneemt, mag de ereadvocaat de toga 
dragen. 
 
De raad van de Orde kan de machtiging steeds intrekken indien de regels van waardigheid, recht-
schapenheid en kiesheid niet worden nageleefd of indien niet langer wordt voldaan aan de toeken-
ningsvoorwaarden van de titel. In dat geval worden de voorschriften van hoofdstuk VII.1 (De raad 
van de Orde zetelend zoals in tucht) van toepassing. Tegen die beslissing is geen verzet mogelijk.  
 
De stafhouder kan naar omstandigheden de ereadvocaat vrijstellen van bijdrage. 
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DEEL III 
UITOEFENING VAN HET BEROEP VAN ADVOCAAT 
 
 
HOOFDSTUK III.1 Relaties ten aanzien van cliënten 
 
 
Afdeling III.1.1 Mandaat dat de advocaat niet rechtstreeks van zijn cliënt 
ontvangt 
 
Art. III.1.1.1 
De advocaat die zijn opdracht niet rechtstreeks van zijn cliënt ontvangt: 
- controleert zowel de identiteit van de opdrachtgever als van de cliënt; 
- controleert de goede trouw van de opdrachtgever en gaat na of diens activiteit geen ongeoorloofd 
karakter heeft; 
- gaat na of de vrije keuze van advocaat van de cliënt gewaarborgd is; 
- voert zijn opdracht slechts uit indien hij een mandaat van de cliënt krijgt, dan wel indien de op-
drachtgever door de cliënt behoorlijk werd gemandateerd om een advocaat aan te wijzen; 
- gaat na of er geen strijdig belang bestaat tussen de opdrachtgever en de cliënt in de zaak waarvoor 
hij wordt aangesteld; 
- eerbiedigt het beroepsgeheim in zijn contacten met de opdrachtgever. 
 
 
Afdeling III.1.2 Witwaspreventie 
 
Art. III.1.2.1 – Toepassingsgebied 
Deze afdeling is van toepassing op de advocaten die aan een balie van de Orde van Vlaamse Balies 
ingeschreven zijn en wanneer zij in hun beroepsactiviteit:  
 
a) een cliënt bijstaan om verrichtingen voor te bereiden of uit te voeren in verband met: 
1° de aan- of verkoop van onroerend goed of bedrijven; 
2° het beheer van diens geld, effecten of andere activa; 
3° de opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen; 
4° de organisatie van inbreng die nodig is voor de oprichting, de uitbating of het beheer van ven-
nootschappen; 
5° de oprichting, uitbating of het beheer van vennootschappen, trusts, fiducieën of soortgelijke juri-
dische constructies. 
 
b) optreden in naam en voor rekening van hun cliënt in enigerlei financiële verrichtingen of verrich-
tingen in onroerend goed. 
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Art. III.1.2.2 – Plicht tot identificatie en waakzaamheid 
§ 1. De advocaat die in het kader van een activiteit zoals bedoeld in artikel III.1.2.1 voor een cliënt 
tussenkomt – ook al gaat het om een occasionele tussenkomst – moet permanent waakzaam zijn en 
zich interne procedures eigen maken om toe te zien op de naleving van de wettelijke bepalingen, in 
het bijzonder: 
- De plicht tot identificatie van de cliënt overeenkomstig artikel 7 § 1 van de wet van 11 januari 
1993. De advocaat moet zijn cliënt identificeren en diens identiteit verifiëren via een bewijsstuk 
waarvan een afschrift wordt gemaakt op papier of op een elektronische informatiedrager: 
1° wanneer de cliënt een zakelijke relatie wil aangaan waardoor hij een gewone cliënt van de advo-
caat wordt; 
2° wanneer de cliënt, buiten een zakelijke relatie als bedoeld in 1°, een verrichting voor een bedrag 
van € 10.000 of meer wil uitvoeren, of geld wil overmaken in de zin van artikel 7 § 1, 2° b van de wet 
van 11 januari 1993; 
3° wanneer de advocaat, in de andere gevallen dan bedoeld in de bepalingen onder 1° en 2° hierbo-
ven, een vermoeden van witwassen van geld of financiering van terrorisme heeft;  
4° wanneer de advocaat betwijfelt of de eerder verkregen identificatiegegevens over een reeds ge-
identificeerde cliënt waarheidsgetrouw zijn. 
- De plicht tot identificatie van de lasthebbers van de cliënt. 
- De plicht tot identificatie van de uiteindelijke begunstigde(n) van de cliënt. 
§ 2. Bij de identificatie wint de advocaat ook informatie in over het doel en de verwachte aard van 
de zakelijke relatie. 
 
§ 3. Overeenkomstig artikel 14 van de wet is de advocaat permanent waakzaam ten opzichte van de 
zakelijke relatie en onderzoekt hij aandachtig de uitgevoerde verrichtingen en, in voorkomend geval, 
de oorsprong van de fondsen. Hij controleert dat die verrichtingen stroken met de kennis die hij 
heeft van de cliënt, van zijn beroepsactiviteiten en van zijn risicoprofiel. 
 
§ 4. De advocaat actualiseert zijn informatie over de cliënt voortdurend en vult aan met nieuwe ge-
gevens die hij van of over de cliënt krijgt. Hij gaat na of zijn betrokkenheid en rol in de dienstverle-
ning voor de cliënt in overeenstemming zijn met de informatie over het doel en de verwachte aard 
van de zakelijke relatie. Cliënteel dat zich opnieuw aanbiedt na enige jaren moet opnieuw worden 
geïdentificeerd. De advocaat let erop dat de verzamelde identificatiegegevens overeenkomen met 
de wettelijke verplichtingen en met de aanbevelingen van de Orde van Vlaamse Balies en van zijn 
balie. 
 
§ 5. De advocaat moet bijzondere aandacht besteden aan atypische of ongewone gedragingen, vra-
gen of transacties van de cliënt. 
 
§ 6. De advocaat houdt rekening met de verscherpte maatregelen van waakzaamheid die de wet van 
11 januari 1993 oplegt naargelang het profiel van de cliënt. Hij past die verscherpte maatregelen toe 
op situaties die door hun aard een hoger risico op witwassen van geld of financiering van terrorisme 
kunnen inhouden.  
 
Zulke maatregelen zijn in ieder geval vereist ten aanzien van de cliënt die bij de identificatie niet fy-
siek aanwezig is en ten aanzien van de cliënt of uiteindelijke begunstigde die een politiek prominent 
persoon is in de zin van de wet van 11 januari 1993. 
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§ 7. De advocaat past hierbij consistent interne methoden en procedures toe, waaronder een accep-
tatieprocedure voor cliënten, aangepast aan de omvang en de aard van de activiteiten van zijn kan-
toor en toereikend om redelijkerwijs de juiste identiteit en activiteit van zijn cliënten te kennen en 
op te volgen. 
 
Waar mogelijk en waar redelijk doet de advocaat een beroep op de beschikbare nationale en inter-
nationale informatiebronnen over de mogelijke cliënten en hun activiteiten, stelt hij de gepaste vra-
gen van bij de aanvang van de zakelijke relatie en wordt de introductie door betrouwbare tussen-
personen of referenten begeleid. 
 
De advocaat gaat daarbij uit van het risicoprofiel van de cliënt dat afhangt van de zekere en vast-
staande informatie die hij van en over de cliënt reeds ontving, zijn ervaringen in een al dan niet lan-
ge zakenrelatie, het risicogehalte van het land waarin de cliënt opereert en de aard van de zaken die 
meer of minder risico voor witwassen kan inhouden.  
 
Hij geeft bijzondere aandacht: 
- wanneer fondsen in de klantenrekening verschijnen vanuit een onverwachte bron, of niet in over-
eenstemming met wat tot dan over de cliënt of de transactie geweten was; 
- wanneer de activiteit van de cliënt of zijn toegang tot geldmiddelen wijzigt op een manier die 
moeilijk verklaarbaar lijkt vanuit wat de advocaat tot dan toe wist over de zaken van de cliënt; - 
wanneer de transactie eigenheden vertoont waarvoor geen redelijke zakelijke verantwoording lijkt 
te bestaan, bijvoorbeeld wanneer de baten, het zakelijk voordeel voor de cliënt of de commerciële 
logica van de transactie onduidelijk zijn, of wanneer de zakelijke structuur of constructie ondoorzich-
tig of onnodig complex lijken voor het beoogde zakelijk doel; 
- wanneer operaties in baar geld of negotieerbare titels worden voorgesteld of wanneer verrichtin-
gen over rekeningen van de advocaat voor of afkomstig van personen of ondernemingen die (nog) 
geen cliënt zijn, of wier identiteit en/of belang in de transactie niet duidelijk en natrekbaar zijn.  
 
De advocaat stelt steeds de nodige vragen aan de cliënt, waar nodig ook schriftelijk, om onduidelijk-
heden uit te klaren. 
 
§ 8. In elk geval onderzoekt de advocaat bijzonder aandachtig alle verrichtingen of feiten waarvan hij 
denkt dat ze bijzonder vatbaar zijn voor witwassen van geld of financiering van terrorisme, wegens 
hun aard of hun ongebruikelijk karakter gelet op de activiteiten van de cliënt, dan wel wegens de 
begeleidende omstandigheden of de hoedanigheid van de betrokken personen.  
 
§ 9. Als het kantoor of samenwerkingsverband een verantwoordelijke voor de toepassing van de wet 
overeenkomstig artikel III.1.2.6 heeft aangesteld, stelt de advocaat een schriftelijk verslag op over 
zijn nader onderzoek ingevolge de in artikel III.1.2.2, §7 vermelde onduidelijke omstandigheden. Dat 
verslag – dat door de advocaat wordt bewaard - bevat minstens volgende gegevens: 
- de oorsprong en bestemming van de fondsen die het voorwerp uitmaken van de verrichting; 
- de identiteit van de opdrachtgever of van de economische rechthebbenden (naam, adres, beroep); 
- de karakteristieken van de verrichting. 
 
§ 10. Indien de cliënt weigert de informatie, die de advocaat verplicht moet opvragen, te verstrek-
ken binnen een termijn zoals bepaald in artikel III.1.2.4, §2., gaat de advocaat geen zakelijke relatie 
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met hem aan of beëindigt hij zijn tussenkomst en mag hij geen verrichtingen voor de cliënt uitvoe-
ren.  
De advocaat is daartoe niet verplicht wanneer hij de rechtspositie van zijn cliënt bepaalt, dan wel 
wanneer hij hem in of in verband met een rechtsgeding verdedigt of vertegenwoordigt, met inbegrip 
van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding. 
 
Dezelfde uitzondering geldt in verband met de uiteindelijk begunstigden van gezamenlijke rekenin-
gen, conform artikel 11 §1, 3° van de wet, van wie de advocaat op grond van zijn beroepsgeheim de 
identiteit niet mag verstrekken. Voorwaarde is dat de advocaat de bewarende instelling schriftelijk 
of elektronisch bevestigt dat de uiteindelijk begunstigden van de betrokken gezamenlijke rekening 
uitsluitend cliënten zijn met wie hij een relatie heeft om hun rechtspositie te bepalen, dan wel om 
hen in of in verband met een rechtsgeding te verdedigen of te vertegenwoordigen, met inbegrip van 
advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding. 
 
Art. III.1.2.3 – Maatregelen van interne organisatie 
§ 1. De advocaat stelt interne procedures in om de vereiste informatie over de identiteit van de be-
trokken cliënten te verzamelen en om de geschreven verslagen gedurende vijf jaar na de beëindi-
ging van de zakelijke relatie of na de uitvoering van de verrichting te bewaren, voor zover die be-
waard moeten worden. 
 
§ 2. Bij de aanwerving en aanstelling van werknemers, controleert hij de betrouwbaarheid van de 
aangeworven personen die in contact kunnen komen met cliënteel en verrichtingen zoals bedoeld in 
artikel III.1.2.1, door een getuigschrift van goed gedrag en zeden te vragen, waar geëigend. 
 
Art. III.1.2.4 – Informeren van het cliënteel 
§ 1. Vóór het aanvatten van de samenwerking informeert de advocaat zijn potentiële cliënt over het 
bestaande wettelijk kader, de ingestelde interne procedure en de aard van de omtrent zijn persoon 
verzamelde inlichtingen en de bewaring daarvan. Hij meldt ook dat die procedure deels de mede-
werking van de cliënt vraagt en dat vennootschappen overeenkomstig artikel 8 § 3 van de wet van 
11 januari 1993 verplicht worden de gegevens van de uiteindelijke begunstigde en de eventuele ac-
tualisering ervan aan de advocaten mee te delen.  
 
§ 2. Bij het begin van de samenwerking informeert de advocaat zijn potentiële cliënt over het feit 
dat, indien de cliënt de verwachte gegevens niet meedeelt binnen de twee weken (behoudens uit-
zonderlijke omstandigheden), de advocaat de zakelijke relatie niet kan aangaan en, indien hij reeds 
voorlopig had opgetreden, zijn verdere tussenkomst moet beëindigen.  
 
Art. III.1.2.5 – Beroepsgeheim – Verklaring van vermoeden 
§ 1. De advocaat houdt zich in alle omstandigheden aan de naleving van het beroepsgeheim.  
 
§ 2. Nochtans brengt de advocaat die, overeenkomstig artikel 26 § 3 van de wet van 11 januari 1993 
bij de uitoefening van de in artikel 3, 5° van die wet opgesomde activiteiten, feiten vaststelt waarvan 
hij weet of vermoedt dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van 
terrorisme, de stafhouder van de Orde waartoe hij behoort daarvan onmiddellijk op de hoogte. Te-
zelfdertijd maakt hij alle inlichtingen en nuttige documenten aan de stafhouder over. 
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Hij deelt die informatie niet mee als hij ze ontving van of over een cliënt waarvan hij de rechtspositie 
bepaalt of die hij verdedigt of vertegenwoordigt in of in verband met een rechtsgeding, met inbegrip 
van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding, ongeacht of hij die informatie vóór, 
gedurende of na een dergelijk geding ontving. De rechtspositie van de cliënt bepalen, omvat juridi-
sche adviesverlening in de ruime betekenis. 
 
Bij twijfel raadpleegt de advocaat de stafhouder. 
 
§ 3. Zodra de stafhouder de verklaring van vermoeden aan de Cel voor Financiële Informatieverwer-
king overmaakt, stopt de advocaat zijn tussenkomst. Daartoe licht de stafhouder de betrokken ad-
vocaat in.  
 
§ 4. Indien een gerechtelijke overheid of de Cel voor Financiële Informatieverwerking aan de advo-
caat vraagt bijkomende informatie te verstrekken in het kader van de wet van 11 januari 1993, kan 
de advocaat daaraan slechts gevolg geven op voorwaarde van tussenkomst van zijn stafhouder. 
 
Art. III.1.2.6 – Aanstelling van een verantwoordelijke 
§ 1. In een associatie of groepering tussen meer dan tien advocaten, aangegaan door het sluiten van 
een overeenkomst naar Belgisch recht of buitenlands recht dan wel door het oprichten van of toe-
treden tot een rechtspersoon naar Belgisch of buitenlands recht, stellen de geassocieerde of ge-
groepeerde advocaten, overeenkomstig artikel 18 van de wet van 11 januari 1993, uit hun midden 
een advocaat aan die voor het kantoor verantwoordelijk is, in de mate bepaald door de wet en met 
betrekking tot de toepassing van die wet. “Associatie” of “groepering” moet worden begrepen zoals 
gedefinieerd in het reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende 
samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van ad-
vocaten. 
 
Elke raad van de Orde kan gemotiveerd afwijken van de voorwaarde in §1 door bepaalde associaties 
of groeperingen met minder dan of gelijk aan tien advocaten of bepaalde advocaten ook onder toe-
passing van het voorgaande lid te brengen.  
 
§ 2. Indien het kantoor vestigingen in meerdere balies in België of in België en het buitenland bezit, 
mag die verantwoordelijke zijn taken voor de naleving van de preventieve witwaswet uitoefenen 
voor het hele samenwerkingsverband door een daartoe aangestelde advocaat van een binnen- of 
het buitenlandse vestiging van het kantoor. Die verantwoordelijke moet een vennoot, partner of 
fee-earner zijn. Hij leeft de reglementen en aanbevelingen/verduidelijkingen van de Orde van 
Vlaamse Balies na.  
 
Het kantoor moet geen verantwoordelijke advocaat onder die afdeling aanduiden, wanneer voor dat 
kantoor al een verantwoordelijke werd aangesteld bij toepassing van een analoog reglement van de 
Ordre des barreaux francophones et germanophone. In die hypothese moet de verantwoordelijke 
zowel de reglementen en aanbevelingen/verduidelijkingen van de Orde van Vlaamse Balies als die 
van de Ordre des barreaux francophones et germanophone naleven. 
 
§ 3. De geassocieerde of gegroepeerde advocaten delen de naam van die verantwoordelijke advo-
caat mee aan de stafhouder(s) van de balie(s) waartoe de geassocieerde of gegroepeerde advocaten 
behoren. 
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§ 4. De aangestelde verantwoordelijke leeft de verplichtingen van artikel 18 van de wet van 11 janu-
ari 1993 na, in het bijzonder:  
- hij maakt de toepasselijke wettelijke bepalingen en de interne procedures bekend aan de advoca-
ten van het kantoor en gaat na of zij over betrouwbare informatie en voldoende vorming beschik-
ken; 
- hij controleert de naleving door de advocaten van het kantoor van alle toepasselijke bepalingen, en 
de doeltreffendheid van de interne procedures; 
- hij controleert de naleving van de verplichtingen tot sensibiliseren en opleiden van de advocaten 
van het kantoor, binnen de perken van de interne procedures; 
- hij hoort, in alle vertrouwen, de betrokken advocaat of advocaten in geval van een duidelijke niet-
naleving van de toepasselijke procedures of van het recht op toegang tot informatie; 
- hij staat de advocaten bij om de beroepsregels en de bepalingen van de wet van 11 januari 1993 
toe te passen; 
- hij controleert de verklaringen van vermoeden voor hij ze aan de stafhouder overmaakt; 
- hij controleert de naleving van het recht op informatie van de cliënt; 
- hij let erop dat de op voet van artikel 14 § 2 tweede lid van de wet van 11 januari 1993 vereiste 
schriftelijke verslagen worden opgesteld en aan hem worden meegedeeld; 
- hij verzekert de bewaring van de vereiste documenten op een gecentraliseerde manier.  
 
§ 5. Minstens één keer per jaar stelt de verantwoordelijke advocaat een verslag van zijn werkzaam-
heden op, in het bijzonder over de conformiteitscontrole op basis van de door hem ingewonnen ge-
gevens. Hij rapporteert over zijn opdracht aan de bevoegde stafhouder indien hem dat gevraagd 
wordt. 
 
Art. III.1.2.7 – Preventie- en controlemaatregelen 
§ 1. De raad van bestuur van de Orde van Vlaamse Balies en de lokale balies werken regelmatig sa-
men om preventiemaatregelen in verband met de strijd tegen witwas uit te werken. Zo kunnen ze 
opleidingsprogramma’s opstellen of vragenlijsten verzenden. 
 
Die vragenlijsten beogen de (potentieel) onderworpen advocaten te sensibiliseren en een effectieve 
toepassing van de wettelijke bepalingen en van onderhavige afdeling te verzekeren; zij worden door 
de stafhouders en/of de Orde van Vlaamse Balies op algemene wijze aan de leden van de balie ge-
richt of aan de potentieel onderworpen advocaten, alsook aan de associaties en groeperingen die 
potentieel onderworpen advocaten omvatten. De antwoorden op de vragenlijsten die door de staf-
houders verzonden zijn, worden ook overgemaakt aan de Orde van Vlaamse Balies. Vooraleer de 
preventiemaatregelen in werking treden, worden ze goedgekeurd door de algemene vergadering 
van de Orde van Vlaamse Balies. 
 
§ 2. De lokale balies kunnen eveneens op initiatief van de stafhouder controles uitvoeren in de ad-
vocatenkantoren. Ze doen dat in elk geval zodra er aanwijzingen zijn dat een advocaat, een associa-
tie of een groepering de voornoemde wet van 11 januari 1993 of huidige afdeling overtreedt of 
dreigt te overtreden. 
De Cel voor Financiële Informatieverwerking kan de stafhouder verzoeken een controle te laten uit-
voeren.  
 
Indien de raad van de Orde het raadzaam acht, worden preventieve controles georganiseerd op ba-
sis van lottrekking of volgens een systematiek of criteria die de lokale raad bepaalt.  
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Elke controle in een kantoor wordt uitgevoerd door minstens twee leden van de betrokken balie. De 
balies kunnen onderling of met de Orde van Vlaamse Balies afspreken gemengde controlecellen sa-
men te stellen om de controles uit te voeren. Die bestaan dan uit leden van diverse balies en afge-
vaardigden van de Orde van Vlaamse Balies. De controlecel bezorgt de resultaten van de controle 
aan de stafhouder van de betrokken advocaat en aan de Orde van Vlaamse Balies. De lokale balies 
bezorgen jaarlijks een verslag van de controles aan de Orde van Vlaamse Balies. 
 
De raad van bestuur van de Orde van Vlaamse Balies brengt jaarlijks aan de algemene vergadering 
van de Orde van Vlaamse Balies verslag uit over die controleactiviteiten. Dat verslag wordt uitge-
bracht zonder aanduiding van de namen van de gecontroleerde advocaten of van de gecontroleerde 
associaties of groeperingen van advocaten. 
 
 
Afdeling III.1.3 De beperking van de aansprakelijkheid 
 
Art. III.1.3.1 
De advocaten en samenwerkingsverbanden mogen hun beroepsaansprakelijkheid tegenover cliën-
ten beperken, maar die beperking mag niet lager zijn dan het bedrag van de basisdekking van hun 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde, thans € 1.250.000.  
 
De beroepsaansprakelijkheid kan worden beperkt door afspraken met cliënten of door de uitoefe-
ning van het beroep in het kader van een burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 
De advocaat kan de vrijstelling nooit ten laste leggen van de cliënt. 
 
 
Afdeling III.1.4 Contact tussen advocaat en cliënt-gedetineerden 
 
Art. III.1.4.1 
Behalve bij een aanstelling door het bureau voor juridische bijstand of door de stafhouder mag de 
advocaat slechts een bezoek brengen aan een gedetineerde cliënt indien hij door die cliënt werd 
aangesteld tijdens zijn verhoor door de onderzoeksrechter of indien hij door die cliënt werd geraad-
pleegd per brief, e-mail of telefoon met naleving van de administratieve reglementering ter zake. 
 
Art. III.1.4.2 
De advocaat mag eveneens een bezoek brengen aan een gedetineerde wanneer hij geraadpleegd 
werd door een familielid of een partner van die gedetineerde. De advocaat gaat dan de identiteit 
van de persoon die hem raadpleegt na, evenals de bestaande familieband of relatie met de gedeti-
neerde. 
 
Art. III.1.4.3 
In de door de artikel III.1.4.2 bepaalde gevallen en vanaf het eerste onderhoud in de gevangenis, 
zorgt de advocaat ervoor dat de gedetineerde zijn keuze van advocaat bevestigt. De advocaat treedt 
onmiddellijk terug indien de gedetineerde reeds een andere raadsman gekozen heeft, tenzij hij de 
wens heeft geuit door een bijkomende raadsman te worden bijgestaan. 
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Art. III.1.4.4 
De advocaat weigert onder meer op te treden voor een gedetineerde die hem aanspreekt in de ge-
vangenis, evenals wanneer het verzoek uitgaat van een andere gedetineerde en van elke persoon 
die behoort tot het penitentiair (administratief personeel, aalmoezeniers en andere) of het gerech-
telijk milieu (politie, tolken en andere), behoudens de toepassing van de wet van 13 augustus 2011. 
 
 
Afdeling III.1.5 Mededeling van dossiers 
 
Art. III.1.5.1 
Een advocaat mag aan zijn cliënt een kopie van het strafdossier waarin de cliënt persoonlijk betrok-
ken is meedelen, mits hij de regels van omzichtigheid en kiesheid eerbiedigt, onverminderd de toe-
passing van de Jeugdbeschermingswet van 8 april 1965. 
 
Art. III.1.5.2  
De advocaat van de ouders van de minderjarige mag hen op de hoogte brengen van de inhoud van 
het persoonlijkheidsdossier van die minderjarige en van de stukken over zijn leefomgeving, maar hij 
mag hen hiervan geen afschrift bezorgen. 
 
De advocaat van de minderjarige mag hem op de hoogte brengen van de inhoud van zijn persoon-
lijkheidsdossier en van de stukken over zijn leefomgeving, maar hij mag hem hiervan geen afschrift 
bezorgen. Hij mag de inhoud van dat dossier niet meedelen aan de ouders van die minderjarige. 
 
 
Afdeling III.1.6 Maatschappelijke verslagen 
 
Art. III.1.6.1 
Bij de bespreking van de maatschappelijke verslagen, die bij de behandeling van een zaak voor de 
jeugdrechtbank of voor de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij bij het dossier worden 
gevoegd, zal de advocaat, in het bijzonder wat de vertrouwelijke en zeer delicate gegevens betreft, 
uiterste kiesheid aan de dag leggen. 
 
 
Afdeling III.1.7 Publiciteit 
 
Art. III.1.7.1 
De advocaat mag publiciteit voeren of laten voeren, voor zover die niet in strijd is met enige rechts-
norm, in het bijzonder met deze afdeling. 
 
Art. III.1.7.2 
De advocaat mag geen misleidende publiciteit voeren. 
 
Art. III.1.7.3 
§ 1. De advocaat mag in een lopende zaak niet bewust en onuitgenodigd de cliënten van een andere 
advocaat via publiciteit proberen af te werven.  
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§ 2. De advocaat mag geen publiciteit voeren door een gepersonaliseerd dienstenaanbod voor een 
bepaalde zaak of een dossier, zonder dat hij daartoe is uitgenodigd. 
Art. III.1.7.4 
De advocaat mag via publiciteit niet bekendmaken dat hij over een bijzondere deskundigheid in een 
of meerdere rechtsmateries beschikt, tenzij die deskundigheid op grond van de door hem verwor-
ven kennis en/of ervaring aannemelijk kan worden gemaakt. 
 
Art. III.1.7.5 
§ 1. De advocaat mag in zijn publiciteit geen behaalde resultaten vermelden, noch het aantal zaken 
dat hij behandelt, noch zijn omzet of succespercentage. Dat mag hij wel als dat gevraagd of ver-
wacht wordt in een vergelijkend onderzoek of gunningsprocedure. 
§ 2. De advocaat mag ook geen publiciteit voeren over zaken die hij behandelt of behandelde, over 
de identiteit van zijn cliënt, tenzij die daarmee uitdrukkelijk instemt, of over de aard en omvang van 
diens belangen.  
 
Art. III.1.7.6 
§ 1. De advocaat die tarieven en voorwaarden vermeldt in zijn publiciteit doet dat ondubbelzinnig en 
duidelijk. Het moet in elk geval duidelijk zijn op welke diensten de tarieven betrekking hebben en 
hoe kosten in rekening worden gebracht, opdat de cliënt zich een volledig beeld kan vormen van 
kosten en erelonen.  
 
§ 2. Het is niet toegestaan in publiciteit enkel te verwijzen naar basis- of minimumprijzen. 
 
§ 3. De advocaat is gebonden door tarieven en voorwaarden die hij publiceert. 
 
Art. III.1.7.7 
Behalve in personalia en in curriculum vitae mag de advocaat in publiciteit geen melding maken van 
de ambten in de rechterlijke macht die hij bekleedt of bekleedde en de politieke mandaten die hij 
uitoefent of uitoefende. 
 
 
Afdeling III.1.8 Juridische tweedelijnsbijstand 
 
Art. III.1.8.1 
De advocaat die geconsulteerd wordt door een cliënt en vermoedt of weet dat de cliënt in aanmer-
king komt voor juridische tweedelijnsbijstand, is verplicht de cliënt hierover te informeren.  
 
 
HOOFDSTUK III.2 Relaties ten aanzien van advocaten 
 
 
Afdeling III.2.1 Confraterniteit 
 
Art. III.2.1.1 
Met inachtneming van de wet en de deontologische regels is de advocaat steeds verplicht de belan-
gen van zijn cliënt zo goed mogelijk te behartigen en moet hij die zelfs boven zijn eigen belangen of 
die van andere advocaten stellen. 



Antwerpse codex voor advocaten 
__________________________________________________________________________________ 

 
76 

 
 

De advocaat behartigt de belangen van zijn cliënt met respect voor de rechten van verdediging. Hij 
eerbiedigt het tegensprekelijk karakter van procedures en misleidt niet.  
Om een eerlijke en behoorlijke rechtspleging te bevorderen, heeft de advocaat een plicht van loyali-
teit en confraterniteit. De regels van confraterniteit bevorderen de vertrouwensrelatie tussen advo-
caten in het belang van de cliënt en strekken er tevens toe onnodige processen en elk gedrag dat de 
reputatie van het beroep kan schaden, te voorkomen. 
 
Art. III.2.1.2 
Indien een procedure op tegenspraak volgt op voorafgaande contacten tussen advocaten, moet de 
advocaat zijn confrater inlichten dat een procedure wordt ingesteld, tenzij die kennisgeving de 
rechtmatige belangen van de cliënt schendt. 
 
Art. III.2.1.3 
De advocaat mag alle eenzijdige gerechtelijke en buitengerechtelijke bewarende maatregelen ne-
men en alle procedures op eenzijdig verzoekschrift instellen zonder voorafgaand bericht aan de ad-
vocaat van de tegenpartij. 
 
Art. III.2.1.4 
In procedures op tegenspraak neemt de advocaat nooit eenzijdig contact op met de rechter, de arbi-
ter of de deskundige. De brieven, documenten, stukken of conclusies die hij hen bezorgt, maakt hij 
gelijktijdig over aan de tegenstrever of aan de tegenpartij die geen advocaat heeft. 
 
Art. III.2.1.5 
Tussen advocaten gebeurt de overlegging van de stukken in der minne en zonder formaliteiten. En-
kel wanneer de aard van de stukken dat noodzakelijk maakt, kan de overlegging gebeuren door 
neerlegging van de stukken ter griffie. Ook in dat geval bezorgt de advocaat zijn tegenstrever de in-
ventaris van zijn stukken en minstens kopie van de stukken die kunnen worden gekopieerd. 
 
Art. III.2.1.6 
De advocaat heeft met betrekking tot een bepaalde zaak geen rechtstreeks contact met een partij, 
van wie hij weet dat ze in die zaak wordt bijgestaan door een advocaat. Dat kan wel als de advocaat 
van die partij daartoe uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven en op voorwaarde dat hij daar-
van op de hoogte wordt gehouden. De advocaat mag overeenkomstig de wet rechtstreeks bij de 
overheid de inlichtingen inwinnen waarop de cliënt recht heeft, zelfs al is die overheid tevens partij 
in de zaak. 
 
Art. III.2.1.7 
De advocaat organiseert zijn werkzaamheden zo dat elk nutteloos uitstel van een te behandelen 
zaak en elke onnodige verplaatsing of tijdverlies voor zijn confrater worden vermeden. De advocaat 
die voor zijn tegenstrever een tijdverlies of onnodige verplaatsing veroorzaakt, zonder ernstige of 
onvoorzienbare reden, gedraagt zich niet confraterneel. 
 
Art. III.2.1.8 
De advocaat die op de inleiding een verzending van de zaak naar de rol of een uitstel vraagt, brengt 
zijn tegenstrever daarvan tijdig en op de meest efficiënte wijze op de hoogte. 
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De advocaat die een uitstel wenst te vragen van een ter behandeling vastgestelde zaak brengt de 
rechtbank en, al naargelang het geval, het openbaar ministerie, zijn tegenstrever en de tegenpartij 
die in persoon verschijnt, daarvan tijdig en op de meest efficiënte wijze op de hoogte. 
 
Art. III.2.1.9 
De advocaat die vaststelt dat een in de zaak betrokken confrater afwezig is op een vastgestelde zit-
ting doet al het mogelijke om hem te bereiken en met hem af te spreken alvorens de zaak, indien 
nodig, in zijn afwezigheid te laten behandelen. 
 
Een advocaat mag de zaak enkel in afwezigheid van een in de zaak betrokken confrater behandelen, 
indien hij die confrater schriftelijk op de hoogte had gebracht van de pleitdatum en van zijn intentie 
om de zaak in elk geval te behandelen. 
 
Art. III.2.1.10 
Vooraleer tot betekening en ten uitvoerlegging van een gerechtelijke beslissing te laten overgaan, 
nodigt de advocaat zijn tegenstrever uit tot vrijwillige uitvoering en/of berusting en verleent hij hem 
hiertoe een redelijke termijn. 
 
De onmiddellijke betekening en/of ten uitvoerlegging kan ook in geval van hoogdringendheid of 
noodzakelijkheid voortvloeiende uit de wet of uit de beslissing zelf. 
 
De advocaat brengt steeds de betrokken advocaten op de hoogte dat hij opdracht geeft om een ge-
rechtelijke beslissing te laten betekenen. Hij doet dat ten laatste op het ogenblik dat hij die opdracht 
geeft.  
 
Art. III.2.1.11 
De advocaat die een rechtsmiddel aanwendt, brengt de in de zaak betrokken advocaten daarvan zo 
snel mogelijk op de hoogte. Hij doet dat ten laatste op het ogenblik dat hij dat middel aanwendt. 
 
Art. III.2.1.12 
De advocaat die een beroep doet op een confrater, staat in voor de betaling van de aan deze advo-
caat verschuldigde kosten en erelonen voor de opdrachten waarmee hij hem gelast, tenzij hij hem 
vooraf en schriftelijk op de hoogte brengt dat die kosten en erelonen rechtstreeks aan de cliënt 
moeten worden aangerekend. Indien hij de betaling van de toekomstige prestaties niet langer op 
zich wil nemen, meldt hij dat schriftelijk aan zijn confrater. 
 
Art. III.2.1.13 
De advocaat mag in zijn hoedanigheid van advocaat geen rechtsvordering inleiden, geen strafklacht 
indienen en geen gerechtelijke bewarende maatregelen nemen tegen een confrater zonder vooraf-
gaande melding aan zijn stafhouder. De advocaat voegt daarbij het ontwerp van de inleidende akte 
of de klacht. 
 
De advocaat die de belangen wil behartigen van een partij die zonder advocaat reeds een klacht 
heeft ingediend of een rechtsvordering heeft ingeleid tegen een advocaat, meldt dat aan zijn staf-
houder vooraleer hij de procedure verder zet.  
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De advocaat mag de bovenstaande procedures niet inleiden of voortzetten voor het verstrijken van 
één maand na de melding, tenzij in geval van gemotiveerde hoogdringendheid. 
 
Die meldingsplicht geldt niet voor vorderingen tegen een advocaat in diens hoedanigheid van ge-
rechtelijk mandataris, tenzij zijn aansprakelijkheid in het gedrang wordt gebracht. 
 
Art. III.2.1.14 
De advocaat die namens een cliënt een vordering tegen een confrater heeft ingesteld en die confra-
ter zelf brengen hun respectieve stafhouders op de hoogte van de uitspraak en van de gedwongen 
uitvoering. 
 
Afdeling III.2.2 Honorarium voor introducties 
 
Art. III.2.2.1 
§ 1. De advocaat mag geen honorarium, voorschot of enigerlei andere vergoeding vragen of aan-
vaarden voor het aanbevelen van een advocaat aan een cliënt of het doorsturen van een cliënt naar 
een advocaat. Dat mag hij noch van een andere advocaat, behalve in het kader van een samenwer-
kingsverband tussen advocaten, noch van enige derde. 
 
§ 2. De advocaat mag, behalve bij een samenwerkingsverband tussen advocaten, aan niemand een 
honorarium, voorschot of enigerlei andere vergoeding betalen als tegenprestatie voor de introductie 
van een cliënt. 
 
 
Afdeling III.2.3 De vertrouwelijkheid van besprekingen  
 
Art. III.2.3.1 
Onverminderd de toepassing van de artikelen i.v.m. de briefwisseling tussen advocaten is de inhoud 
van besprekingen tussen advocaten in afwezigheid van cliënten en derden vertrouwelijk. Wegens de 
loyaliteit mag het bestaan van de besprekingen en contacten niet ontkend worden. 
 
Indien advocaten het bestaan van de besprekingen absoluut vertrouwelijk willen houden, moeten zij 
dat van bij het begin van de besprekingen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. 
 
In voorkomend geval zorgt de stafhouder voor de loyale toepassing van dit artikel. 
 
 
Afdeling III.2.4 Het overleggen van briefwisseling tussen advocaten 
 
Art. III.2.4.1 
De briefwisseling tussen advocaten is vertrouwelijk. Zelfs indien de advocaten het eens zijn, mag zij 
enkel overgelegd worden met de toestemming van de stafhouder. Dat geldt zowel voor het gebruik 
in rechte als er buiten. 
 
Art. III.2.4.2 
Deze verliezen hun vertrouwelijk karakter, zodat ze zonder toelating van de stafhouder overgelegd 
mogen worden: 
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§ 1. elke mededeling die een akte van rechtspleging uitmaakt of vervangt; 
 
§ 2. (oud reglement van 6 maart 1980): elke mededeling die uitdrukkelijk als niet vertrouwelijk be-
stempeld wordt en een eenzijdige verbintenis zonder voorbehoud inhoudt; 
 
§ 3. elke mededeling, zonder voorbehoud en niet vertrouwelijk gedaan, ten verzoeke van een partij, 
om er kennis van te geven aan een andere partij, op voorwaarde dat de geadresseerde ze uitdrukke-
lijk aanvaardt als niet vertrouwelijk; 
 
§ 3bis. (oud reglement van 22 april 1986): elke schriftelijke mededeling met vermelding "niet ver-
trouwelijk" die uitsluitend de nauwkeurige omschrijving van precieze feiten bevat, alsmede het ant-
woord daarop, en die hetzij een deurwaardersexploot, hetzij een mededeling van partij tot partij 
vervangt; 
 
§ 4. elke mededeling, zelfs vertrouwelijk gedaan uit naam van een partij, wanneer ze bepaalde voor-
stellen behelst die onvoorwaardelijk uit naam van de andere partij worden aangenomen.  
 
De beschikkingen van dit artikel gelden enkel voor die mededelingen die niets anders behelzen dan 
wat onder §1, 2, 3, 3bis en 4 vermeld is. 
 
Het is aangewezen: 
a) in verband met die mededelingen schriftelijke goedkeuring te hebben van de cliënt; 
b) mededelingen met een officieel karakter kort en bondig te doen en, dat karakter in de brief zelf te 
vermelden  
c) elke mededeling met een vertrouwelijk karakter in een afzonderlijk schrijven te doen. 
 
Art. III.2.4.3 
De stafhouder zorgt voor de loyale toepassing van artikel III.2.4.2. 
 
Art. III.2.4.4 
In geval van betwisting tussen advocaten van verschillende balies, mag de briefwisseling enkel ge-
bruikt worden met voorafgaande toelating van hun respectieve stafhouders, met dien verstande: 
a) (gewijzigd bij reglement van 8 mei 1980) dat in geval van onenigheid, de beslissing van de staf-
houder van de balie van het arrondissement waar de briefwisseling overgelegd wordt de doorslag 
geeft, indien één van de betrokken advocaten deel uitmaakt van zijn balie; in het andere geval en 
voor internationale en buitenlandse rechtsmachten geldt de meest beperkende opvatting; 
b) dat die regel van bevoegdheid ook geldt wanneer de briefwisseling voor het eerst in hoger beroep 
gebruikt wordt; 
c) dat elke betwisting in verband met het gebruik van brieven die ter terechtzitting ontstaat, be-
slecht wordt door de stafhouder van de balie van de rechtsmacht waar de zaak voorkomt;  
d) dat bij verandering van raadsman in de loop van een geding, de stafhouder van de balie waarvan 
de nieuwe advocaat deel uitmaakt, niet kan terugkomen op de beslissing die de stafhouder van de 
balie waartoe de vorige advocaat behoort nam. 
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Art. III.2.4.5 
Het recht de briefwisseling over te leggen wijzigt niets aan het bestaan en de draagwijdte van de in-
geroepen overeenkomsten. 
 
 
Afdeling III.2.5 Overleggen van briefwisseling tussen advocaten en gerechtelijke 
mandatarissen 
 
Art. III.2.5.1 
De briefwisseling tussen advocaten en advocaten-gerechtelijke mandatarissen is officieel. 
 
Art. III.2.5.2 
De afzender kan zijn brief vertrouwelijk maken met uitdrukkelijke vermelding hiervan in de brief. De 
bestemmeling moet die brief als vertrouwelijk aanzien en behandelen. 
 
Afdeling III.2.6 De opvolging 
 
Art. III.2.6.1 
De advocaat die een andere advocaat opvolgt in dezelfde zaak brengt hem daarvan onmiddellijk op 
de hoogte. De opvolgende advocaat verzekert dadelijk de vertegenwoordiging en de bijstand van de 
cliënt. 
 
De opgevolgde advocaat maakt het dossier zo spoedig mogelijk over aan de opvolgende advocaat 
samen met alle gegevens die voor de voortzetting ervan noodzakelijk zijn. Hij bezorgt zijn staat van 
kosten en ereloon zo spoedig mogelijk aan de cliënt en brengt de opvolgende advocaat daarvan op 
de hoogte. De opvolgende advocaat verzoekt de cliënt zorg te dragen voor de betaling van de staat 
van kosten en ereloon voor zover die niet wordt betwist. 
 
De opvolgende advocaat kan alle nodige handelingen in het belang van zijn cliënt stellen, ook in ge-
val van betwisting van de staat van kosten en ereloon. Hij mag van die cliënt provisies, erelonen en 
vergoeding voor kosten ontvangen. 
 
Indien nodig, kan de stafhouder de opvolgende advocaat verbieden om verdere handelingen voor 
de cliënt te stellen of enige andere maatregel bevelen. 
 
Art. III.2.6.2 
De opvolgende advocaat mag optreden in een geschil omtrent het ereloon en de kosten van de op-
gevolgde advocaat, ongeacht of hij lid is van dezelfde balie als de opgevolgde advocaat of niet. Hij 
heeft daartoe geen toelating van zijn stafhouder nodig. De opvolgende advocaat moet een minnelij-
ke schikking nastreven. In bijzondere gevallen en vooral wanneer redenen van loyaliteit en kiesheid 
dat vereisen, kan de stafhouder van de opvolgende advocaat hem verbieden in dergelijk geschil op 
te treden. 
 
De opvolgende advocaat mag niet in rechte optreden in een geschil over de beroepsaansprakelijk-
heid van de opgevolgde advocaat. De stafhouder kan dat in bijzondere gevallen wel toelaten wan-
neer het belang van de cliënt dat vereist. De opvolgende advocaat kan de opgevolgde advocaat in 
gebreke stellen in verband met diens beroepsaansprakelijkheid. 
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Afdeling III.2.7 Eensluidend verklaren van kopieën van bij een voorziening in 
cassatie te voegen stukken 
 
Art. III.2.7.1 
Wanneer een partij, toekomstige eiser in cassatie, tot staving van een voorziening in cassatie een 
middel wil inroepen gesteund op de schending van de bewijskracht van een stuk dat op regelmatige 
wijze werd neergelegd voor de rechter ten gronde, kan de advocaat van elke partij in zake voor de 
rechter ten gronde vragen dat hij een kopie van dat stuk eensluidend verklaart aan, al naargelang 
van het geval, het origineel of de kopie neergelegd voor die rechter. 
 
Indien de raadsman van de toekomstige eiser in cassatie noch in het bezit is van het origineel van 
het stuk, noch van een kopie daarvan, kan hij aan de advocaat van een partij in zake voor de rechter 
ten gronde die in het bezit is van het originele stuk of van een kopie daarvan, vragen dat hij er een 
kopie van maakt en die eensluidend verklaart aan het aan de rechter ten gronde voorgelegde stuk. 
Art. III.2.7.2 
De in artikel III.2.7.1 bedoelde eensluidendverklaring bestaat in het aanbrengen, onderaan de kopie 
van het stuk, van de volgende vermelding, gevolgd door de handtekening: 
 
Kopie die eensluidend wordt verklaard aan het stuk nr. ... van het dossier dat de [eiser of verweer-
der] ten gronde voorlegde aan [rechtsmacht] in de zaak ingeschreven op de algemene rol onder het 
nummer ... 
Mr. ..., advocaat die (naam van de partij) vertegenwoordigde voor die rechtsmacht. 
Mr. ..., advocaat die (naam van de partij) vertegenwoordigde voor die rechtsmacht. 
(Als de omstandigheden dat vereisen, bijvoorbeeld omdat er geen inventaris van de stukken is of 
omdat de partijen verschillende versies voorlegden van een akte, moet de bovenstaande formu-
lering worden aangepast). 
 
Art. III.2.7.3 
De betwistingen worden beslecht door de stafhouder van de advocaat die de stukken eensluidend 
moet verklaren.  
 
 
Afdeling III.2.8 Derdengelden 
 
Onderafdeling III.2.8.1 Toepassingsgebied en definities 
 
Art. III.2.8.1.1 
Deze afdeling regelt de verhandeling door de advocaat van derdengelden, de rapporteringsplicht en 
de controle op de verhandeling van derdengelden. 
 
Deze afdeling is niet van toepassing op rekeningen die door een advocaat worden gebruikt in uitvoe-
ring van een gerechtelijk mandaat, onverminderd het recht van de stafhouder inzage in die rekenin-
gen te vragen. 
 
 
Art. III.2.8.1.2 
In deze afdeling wordt verstaan onder: 
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- derdengelden: gelden toevertrouwd door cliënten of derden aan een advocaat om die een bepaal-
de bestemming te geven. 
- derdenrekening: een rekening bij een door de Orde van Vlaamse Balies erkende financiële instel-
ling met een advocaat als houder waarop gelden die aan cliënten of derden toekomen, worden ont-
vangen of beheerd. 
- rubriekrekening: een derdenrekening geopend in een specifiek dossier of voor een bepaalde cliënt. 
- een door de Orde van Vlaamse Balies erkende financiële instelling: een financiële instelling waar-
mee de Orde van Vlaamse Balies een overeenkomst heeft gesloten voor de verhandeling van der-
dengelden, die beantwoordt aan de bepalingen van deze afdeling.  
 
Onderafdeling III.2.8.2 Derdenrekening 
 
Art. III.2.8.2.1 
Elke advocaat beschikt, hetzij zelf, hetzij via de associatie of groepering waartoe hij behoort, over 
minstens één derdenrekening bij een door de Orde van Vlaamse Balies erkende financiële instelling. 
Het nummer van de derdenrekening wordt bij de contactgegevens van de advocaat op het publiek 
luik van de website van de Orde van Vlaamse Balies vermeld. 
 
Art. III.2.8.2.2 
De advocaat kan uitsluitend een derdenrekening openen bij een door de Orde van Vlaamse Balies 
erkende financiële instelling. De omschrijvingen en verplichtingen verbonden aan die rekening zijn: 
- de derdenrekening is een zichtrekening; 
- de derdenrekening mag nooit een debetsaldo vertonen; 
- elke vorm van krediet op de derdenrekening is uitgesloten; 
- de uitgifte van bank- of kredietkaarten op de derdenrekening is niet toegelaten; 
- domiciliëringen op de derdenrekening zijn niet toegestaan; 
- de uitgifte van cheques en cashafhalingen van de derdenrekening is verboden, behoudens vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de stafhouder na melding van de identiteit van de begunstig-
de; 
- de advocaat kan bestendige opdrachten geven, maar uitsluitend ten gunste van cliënten of derden; 
- de derdenrekening kan op geen enkele wijze tot zekerheid dienen; 
- elke schuldvergelijking, fusie of bepaling van eenheid van rekening tussen de derdenrekening en 
andere bankrekeningen is uitgesloten; 
- met uitzondering van de rubriekrekening, levert de derdenrekening geen rente of enige andere 
opbrengst op, onverminderd de mogelijkheid voor de Orde van Vlaamse Balies en/of de Orde van 
Advocaten om met de financiële instelling een vergoeding voor de Orde te bedingen.  
 
Art. III.2.8.2.3 
De advocaat verleent bij de opening van een derdenrekening een onherroepelijke volmacht aan de 
stafhouder van de Orde van Advocaten waarbij hij ingeschreven is, om van de financiële instelling 
volledige inzage en afschrift te verkrijgen van alle verrichtingen op die derdenrekening. Indien de 
advocaat niet ingaat op het verzoek van de stafhouder hem een kopie van de rekeninguittreksels te 
bezorgen, kan de stafhouder die opvragen op kosten van de advocaat. 
 
Art. III.2.8.2.4  
De derdenrekening wordt uitsluitend gebruikt voor de verhandeling van derdengelden. 
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De advocaat verhandelt derdengelden uitsluitend via een derdenrekening, en vermeldt die rekening 
uitdrukkelijk telkens als hij gelden opvraagt. 
 
Indien de advocaat een betaling ontvangt van derdengelden, anders dan door de rechtstreekse 
overschrijving op zijn derdenrekening, transfereert hij die gelden zo spoedig mogelijk naar zijn der-
denrekening. 
 
De advocaat maakt gelden die hij ontvangt met het oog op doorbetaling aan een andere advocaat, 
uitsluitend over door ze over te schrijven op de derdenrekening die de andere advocaat hem mee-
deelt. 
 
Art. III.2.8.2.5 
De advocaat maakt de derdengelden zo spoedig mogelijk over aan hun bestemmeling. Hij vermeldt 
daarbij gegevens die de identificatie van het dossier mogelijk maakt. 
 
Hij kan de gelden die bestemd zijn voor zijn cliënt, via overschrijving op zijn zichtrekening geheel of 
gedeeltelijk behouden als voorschot, ereloon of terugbetaling van kosten, na zijn cliënt daarvan 
schriftelijk op de hoogte te hebben gebracht. Die gelden mogen dan niet op de derdenrekening blij-
ven. 
 
Als de advocaat om redenen onafhankelijk van zijn wil, derdengelden niet spoedig aan de bestem-
meling kan of mag overmaken, schrijft hij die gelden over op een rubriekrekening, waarvan de net-
to-rente aan de bestemmeling toekomt. 
 
Art. III.2.8.2.6 
De stafhouder oefent toezicht uit op het correct gebruik van de derdenrekening. 
 
Hij kan alle bewarende maatregelen nemen, inclusief een tijdelijk verbod opleggen om derdengel-
den te verhandelen. 
 
Als een derde wordt aangesteld over de persoon of het vermogen van de advocaat of als de advo-
caat zijn beroep niet kan uitoefenen, kan de stafhouder hem het beheer van zijn derdenrekeningen 
voor de duur ervan ontnemen. 
Indien de advocaat weggelaten wordt om een andere reden dan overgang naar een andere balie of 
indien hij geschrapt wordt, moet hij bewijs leveren dat zijn derdenrekeningen afgesloten zijn, of een 
advocaat aanwijzen die het beheer ervan overneemt. Als hij dat niet doet, kan de stafhouder een 
advocaat aanwijzen die dat beheer overneemt.  
 
Onderafdeling III.2.8.3 Rapportering 
 
Art. III.2.8.3.1 
De advocaat, of de associatie of groepering die de derdenrekeningen beheert, rapporteert jaarlijks 
minstens het volgende aan de stafhouder: 
- een overzicht van alle derdenrekeningen, rubriekrekeningen inbegrepen; 
- een overzicht van alle derdenrekeningen, rubriekrekeningen inbegrepen, die het voorbije jaar geo-
pend en/of afgesloten zijn; 
- het saldo van elke derdenrekening op 31 december; 
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- een opsplitsing van de voormelde saldi per dossier. 
 
Onderafdeling III.2.8.4 Controle 
 
Art. III.2.8.4.1 
De stafhouder voert de controle uit op de derdenrekeningen van de advocaat of de associatie of 
groepering. 
 
Indien de advocaat de bepalingen van de artikelen III.2.8.2.2 en/of III.2.8.3.1 van deze afdeling niet 
naleeft, voert de stafhouder sowieso controle uit. 
 
Onverminderd het recht van elke balie te bepalen of de controle al dan niet bij lottrekking gebeurt, 
voert de stafhouder jaarlijks controle uit bij minstens 2,5 % van de leden van zijn balie.  
 
Art. III.2.8.4.2 
Binnen de Orde van Vlaamse Balies wordt een controlecel opgericht. 
 
Elke raad van de Orde draagt minstens één en hoogstens vijf advocaten voor als lid van die cel. De 
algemene vergadering neemt kennis van de voordrachten en bevestigt de samenstelling van de con-
trolecel. De leden van de controlecel worden voor drie jaar benoemd. Hun mandaat is onbeperkt 
verlengbaar. 
 
De algemene vergadering kiest uit de leden van de controlecel een voorzitter en twee bijzitters die 
per dossier de werkende leden van de controlecel aanwijzen. Hun mandaat is eenmaal verlengbaar. 
 
De controlecel stelt haar eigen reglement van werking op dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan 
de algemene vergadering.  
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Art. III.2.8.4.3 
Enkel de stafhouder is bevoegd een beroep te doen op de controlecel. Hij kan aan de cel de controle 
toevertrouwen maar kan haar te allen tijde ontheffen van haar taak. 
 
De stafhouder of de controlecel kan zich laten bijstaan door een externe adviseur. 
 
De controlecel heeft louter een controlebevoegdheid, waarbij zij uitsluitend rapporteert aan de 
stafhouder. 
 
De kosten van de controlecel vallen in principe ten laste van de balie waarvan de stafhouder de con-
trole heeft gevraagd. 
 
Indien de stafhouder of de controlecel onregelmatigheden vaststelt bij de gecontroleerde advocaat, 
kunnen de kosten op hem verhaald worden. 
 
Art. III.2.8.4.4 
De stafhouder kan de bevoegdheid die hem wordt verleend op grond van deze afdeling, delegeren 
aan een lid of gewezen lid van de raad van de Orde. 
 
Bij toepassing van artikel 458, § 2 en 3 Ger.W. heeft de voorzitter van de tuchtraad dezelfde be-
voegdheden als die die deze afdeling aan de stafhouder toekent. 
 
 
Afdeling III.2.9 Procedures voor bijzondere rechtscolleges 
 
Art. III.2.9.1 
In alle administratieve, sociale en fiscale procedures en procedures voor administratieve en consti-
tutionele rechtscolleges worden overtuigingsstukken en procedurestukken op eerste verzoek over-
gemaakt, hetzij materieel, hetzij elektronisch.  
 
Indien er een werkelijk en aantoonbaar probleem is om bepaalde stukken over te maken, wordt de 
advocaat hiervan onmiddellijk ingelicht en wordt hem meegedeeld hoe hij daarvan op korte termijn 
dan wel kennis kan nemen. 
 
Afdeling III.2.10 Statuut van de advocaat 
 
Art. III.2.10.1 
De advocaat oefent zijn beroep als zelfstandige uit, met uitsluiting van iedere band van onderge-
schiktheid. 
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HOOFDSTUK III.3 Relaties met de overheid van de Orde 
 
 
Afdeling III.3.1 De briefwisseling met de stafhouder 
 
Art. III.3.1.1 
De briefwisseling en de gesprekken tussen de advocaat en de stafhouder en tussen de advocaat en 
de voorzitter van de tuchtraad zijn vertrouwelijk. Behoudens andersluidende beslissing van de staf-
houder en/of de voorzitter van de tuchtraad mag er voor de rechtsmachten noch tegenover derden 
gewag of gebruik van worden gemaakt. 
 
 
Afdeling III.3.2 De verplichting om bijdragen aan de Orde te betalen 
 
Art. III.3.2.1 
Elke advocaat is een bijdrage aan de plaatselijke Orde verschuldigd. Die bijdrage wordt door elke 
raad van de Orde bepaald. De Orde bepaalt eveneens hoe die bijdrage betaald moet worden. 
 
 
Art. III.3.2.2 
De advocaat-stagiair moet de baliebijdrage betalen aan de Orde van Advocaten waar hij ingeschre-
ven is op de lijst van stagiairs. 
 
Wanneer de advocaat-stagiair in de loop van het kalenderjaar overstapt naar een andere balie, blijft 
de baliebijdrage die hij voor dat kalenderjaar verschuldigd is integraal verworven voor de Orde van 
Advocaten die hij verlaat, en betaalt hij datzelfde kalenderjaar geen bijdrage aan de Orde van Advo-
caten waar hij wordt ingeschreven. 
 
Art. III.3.2.3 
De advocaat moet de baliebijdrage betalen aan de Orde van Advocaten waar hij ingeschreven is op 
het tableau. 
 
Wanneer de advocaat, ingeschreven op het tableau, in de loop van het kalenderjaar overstapt naar 
een andere balie, blijft de baliebijdrage die hij voor dat kalenderjaar verschuldigd is integraal ver-
worven voor de Orde van Advocaten die hij verlaat, en betaalt hij datzelfde kalenderjaar geen bij-
drage aan de Orde van Advocaten waar hij wordt ingeschreven. 
 
Wanneer een advocaat die ingeschreven is op het tableau van meerdere Ordes van Advocaten, in de 
loop van het kalenderjaar overstapt van een balie waar hij de helft van de jaarlijkse bijdrage betaalt 
(ingevolge artikel V.3.1.8, Afdeling V.3.1 Het houden van meerdere kantoren of vestigingen), naar 
een andere balie, dan geldt bovenstaande regeling evenzeer. 
Art. III.3.2.4 
De advocaat of de advocaat-stagiair die van de ene balie naar de andere balie overstapt, voegt bij 
zijn verzoek tot inschrijving aan de balie waar hij toekomt, een bewijs dat hij alle baliebijdragen ver-
effend heeft die hij verschuldigd was aan de balie die hij verlaat. 
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Art. III.3.2.5 
Bij weglating van de lijst van stagiairs of onderbreking van de stage in de loop van het jaar om enige 
andere reden dan overstap naar een andere balie, heeft de advocaat-stagiair geen recht op terugga-
ve. 
 
Art. III.3.2.6 
De ereadvocaat die zijn titel verliest of ontslag neemt, heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke 
terugbetaling van de bijdrage. 
 
Art. III.3.2.7 
De advocaat die geschorst is, heeft geen recht op vermindering van het bedrag van de baliebijdrage. 
Art. III.3.2.8 
De stafhouder kan een advocaat naar omstandigheden geheel of gedeeltelijk van zijn baliebijdrage 
vrijstellen. Hij kan tevens toestaan het bedrag van de baliebijdrage in schijven te betalen. 
 
 
HOOFDSTUK III.4 Relaties met hoven, rechtbanken, scheidsgerechten, 
algemene vergaderingen e.d. 
 
 
Afdeling III.4.1 Procedure tegen magistraten, notarissen en 
gerechtsdeurwaarders 
 
Art. III.4.1.1 
§ 1. Een advocaat die in zijn hoedanigheid van advocaat een rechtsvordering wil inleiden, een straf-
klacht wil indienen of gerechtelijke bewarende maatregelen wil nemen tegen een magistraat, een 
notaris of een gerechtsdeurwaarder meldt dat op voorhand aan zijn stafhouder, behoudens hoog-
dringendheid. De advocaat voegt daarbij het ontwerp van de inleidende akte of de klacht.  
 
De advocaat mag de bovenstaande procedures niet inleiden voor het verstrijken van één maand na 
de melding aan de stafhouder. 
 
§ 2. Bij een gemotiveerde hoogdringendheid gebeurt die melding gelijktijdig met het inleiden van de 
bovenstaande procedure.  
 
§ 3. Zodra de advocaat de belangen wenst te behartigen van een partij die zonder advocaat reeds 
een klacht heeft ingediend of een rechtsvordering heeft ingeleid tegen een magistraat, notaris of ge-
rechtsdeurwaarder, meldt hij dat onmiddellijk aan zijn stafhouder. 
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Afdeling III.4.2 Bijwonen van bijeenkomsten van een raad van bestuur en een 
algemene vergadering 
 
Art. III.4.2.1 
De advocaat mag zijn cliënt bijstaan of vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van een 
vennootschap of vereniging. Hij mag een cliënt bijstaan op een vergadering van de raad van bestuur. 
Hij licht de voorzitter van de raad van bestuur, respectievelijk de voorzitter van de algemene verga-
dering indien mogelijk op voorhand in over zijn aanwezigheid en eventueel ook de bestuurders, de 
aandeelhouders, de obligatiehouders of de vennoten met wie de cliënt in betwisting zou zijn, zodat 
ook hun advocaat of de advocaat van de vennootschap of vereniging de bijeenkomst of de algemene 
vergadering kan bijwonen. 
 
 
HOOFDSTUK III.5 Relaties ten aanzien van derden 
 
 
Afdeling III.5.1 Contacten van de advocaat met getuigen 
 
Art. III.5.1.1 
De advocaat onthoudt zich ervan getuigen en deskundigen aan te zetten om valse verklaringen af te 
leggen. In zijn contacten met getuigen toont de advocaat in alle omstandigheden voorzichtigheid, 
kiesheid en rechtschapenheid. 
 
Art. III.5.1.2 
Gelet op de wapengelijkheid is het verbod in het vorige artikel niet van toepassing op de buitenland-
se of transnationale gerechtelijke of scheidsrechtelijke rechtsplegingen waarbij dergelijke contacten 
toegelaten zijn krachtens de procedureregels van toepassing op die rechtspleging. 
 
 
Afdeling III.5.2 Media 
 
Art. III.5.2.1 Algemeen 
1.1. Met inachtneming van het reglement op de publiciteit mag de advocaat in alle omstandigheden, 
ook in openbare vergaderingen en in de media, publiek gebruikmaken van zijn titel en van zijn recht 
op vrije meningsuiting.  
 
1.2. Hij eerbiedigt daarbij de principes van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan zijn 
beroep ten grondslag liggen. 
 
1.3. Hij is zich bewust van zijn bijzondere hoedanigheid van advocaat, waardoor hij een centrale po-
sitie inneemt in de rechtsbedeling. 
 
1.4. Daarbij ziet hij erop toe dat hij niet overkomt als een partij of getuige, of niet de indruk geeft dat 
hij spreekt voor derden door wie hij niet is gemandateerd, in het bijzonder niet voor de Orde van 
Advocaten of een van haar instanties. 
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1.5. Hij ziet erop toe dat zijn optreden geen afbreuk doet aan de regels van de confraterniteit en de 
loyaliteit.  
1.6. De advocaat verschaft steeds correcte informatie en licht die op een serene wijze toe.  
 
1.7. De advocaat neemt het vermoeden van onschuld, de rechten van verdediging, het recht op be-
scherming van het privéleven, de waardigheid en de regels van het beroep in acht. 
 
1.8. Vooraleer hij zijn medewerking verleent aan de geschreven pers neemt hij eerst kennis van de 
te publiceren tekst. Hij probeert ook voor andere media gelijkaardige afspraken te regelen.  
 
1.9. Hij staat buiten het gerechtsgebouw geen interviews toe in toga. 
 
1.10. De advocaat is verantwoordelijk voor zijn mededelingen in de media.  
 
Hij houdt er rekening mee dat hij in die context niet beschikt over de immuniteit van het pleidooi.  
 
1.11. In zaken waarin de advocaat optreedt of opgetreden is als raadsman, let hij op de naleving van 
zijn beroepsgeheim en de confidentialiteit van mededelingen. 
 
1.12. De verplichtingen die aan de advocaat worden opgelegd, gelden ook voor zijn kantoorgenoten. 
 
Art. III.5.2.2 Optreden als commentator 
Met toepassing van de regels beschreven onder artikel 1 kan de advocaat over zaken waarin hijzelf 
niet betrokken was of is en over maatschappelijke evenementen en vraagstukken in het openbaar 
en aan de media inlichtingen, toelichtingen en uiteenzettingen verschaffen.  
 
Art. III.5.2.3 Optreden als raadsman 
3.1. De advocaat voert het proces niet in de media en onthoudt zich van alle commentaren, behalve 
indien, als gevolg van mededelingen van het openbaar ministerie, de persrechter of derden in de 
media, de wapengelijkheid een reactie noodzakelijk maakt.  
 
3.2. De advocaat verzekert zich op voorhand van de toestemming van zijn cliënt om publieke mede-
delingen te doen. 
 
3.3. Hij heeft steeds de belangen van de cliënt en van een rechtvaardige zaak voor ogen. 
 
3.4. Zijn tussenkomst getuigt van zorgvuldigheid, ook met betrekking tot de gerechtvaardigde belan-
gen van derden. 
 
3.5. De advocaat raadpleegt, zo mogelijk, vooraf de stafhouder, wint zijn standpunt in en volgt zijn 
richtlijnen. Dat doet hij in elk geval wanneer hij een voorganger moet noemen of over diens activi-
teit in het dossier commentaar geeft.  
 
3.6. Indien advocaten van verschillende balies betrokken zijn, komt het beslissingsrecht toe aan de 
stafhouder van de plaats waar de zaak wordt behandeld, ongeacht het aantal betrokken advocaten 
en tot welke balie zij behoren.  
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Art. III.5.2.4 Optreden na opvolging 
Nadat de advocaat is opgevolgd, onthoudt hij zich van elke commentaar in de media. 
 
Afdeling III.5.3 Registratie van gesprekken of contacten 
 
Art. III.5.3.1 
Een advocaat mag rechtstreeks noch onrechtstreeks gesprekken, vergaderingen of zittingen (laten) 
registreren op geluids- of beelddragers, zonder voorafgaande kennisgeving. 
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DEEL IV 
ADVOCAAT TREEDT OP IN EEN ANDERE HOEDANIGHEID 
 
 
HOOFDSTUK IV.1 Advocaat-gerechtelijke mandataris 
 
Art. IV.1.1 
De advocaat mag geen gerechtelijk mandaat aanvaarden, wanneer hij bij de uitoefening van dat 
mandaat zal worden geconfronteerd met strijdige belangen of schending van het beroepsgeheim. 
 
Art. IV.1.2 
De advocaat belast met een gerechtelijk mandaat blijft onderworpen aan de deontologie van de ad-
vocaat, tenzij de deontologische regel onverenigbaar is met dat mandaat. 
 
 
HOOFDSTUK IV.2 Advocaat-syndicus 
 
Art. IV.2.1 
Advocaten kunnen als syndicus optreden voor de vereniging van mede-eigenaars in het kader van 
artikel 577, 2-577, 14 BW, overeenkomstig de regels van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid 
die aan hun beroep ten grondslag liggen. 
 
Art. IV.2.2 
De advocaat die als syndicus wil optreden, meldt dat aan zijn stafhouder en legt een passende, bij-
zondere aansprakelijkheidsverzekering voor. De advocaat blijft voor zijn professionele handelingen 
als syndicus onderworpen aan het tuchtgezag van zijn stafhouder en Orde. 
 
Art. IV.2.3 
De advocaat moet in zijn verhouding tot de algemene vergadering van mede-eigenaars, de raad van 
beheer en derden en bij de opdrachten die hij als syndicus uitvoert, steeds vasthouden aan de onaf-
hankelijkheid die kenmerkend is voor zijn beroep. Hij moet die onafhankelijkheid verzoenen met de 
wettelijke bevoegdheden die aan de bestuurs- en controleorganen van de vereniging van mede-
eigenaars verleend zijn. Hij ziet af van zijn mandaat als syndicus indien die onafhankelijkheid onvol-
doende gewaarborgd is.  
 
Art. IV.2.4 
De advocaat-syndicus mag voor de uitoefening van zijn taken een beperking van zijn aansprakelijk-
heid bedingen tot het bedrag van de bijzondere verzekering die hij voor zijn mandaten afsluit. 
 
Art. IV.2.5 
De advocaat-syndicus kan in principe optreden voor de rechtbanken als vertegenwoordiger van de 
vereniging overeenkomstig artikel 577, 8, § 4 BW. Hij doet dat dan niet als advocaat, maar als een 
gemandateerde van gemeen recht en moet eventueel zijn mandaat bewijzen, ook t.a.v. zijn confra-
ters. 
Hij treedt niet op in toga en vermijdt elk gevaar voor verwarring tussen zijn bijzonder mandaat en 
het mandaat ad litem.  
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Bij voorkeur laat hij zich vertegenwoordigen in rechte door een confrater. 
 
Hij treedt in elk geval niet op voor de gemeenschap en pleit niet wanneer hij persoonlijk in de zaak is 
betrokken of kan zijn. Dat is met name het geval: 
- wanneer zijn persoonlijke aansprakelijkheid als syndicus ter sprake komt; 
- wanneer hij aanwezig was bij de onderhandelingen, besprekingen, akkoorden in verband met de 
gemeenschap of die zelf heeft opgesteld, wanneer hij verslagen van vergaderingen of beslissingen 
heeft genotuleerd, of deelgenomen heeft aan het beraad over stemmingen of beslissingen en indien 
de rol die hij daar gespeeld heeft het voorwerp uitmaakt van een betwisting of in opspraak wordt 
gebracht tijdens het proces; 
- wanneer hij als getuige kan worden opgeroepen of de mede-eigenaars geadviseerd heeft in de be-
twiste materie. 
 
In voorkomend geval zal de advocaat terugtreden en de procedure verder laten behandelen door 
een confrater. 
 
Art. IV.2.6 
De advocaat-syndicus kan niet optreden voor een partij die tegenpartij is of wordt van de gemeen-
schap van eigenaars waarvan hij syndicus is. 
 
Als zijn mandaat van syndicus beëindigd is, kan hij ook niet optreden voor of tegen de gemeenschap 
of één of meerdere van haar leden als hij geconfronteerd kan worden met strijdige belangen in ver-
band met zijn vroegere mandaat, of met een mogelijke verdenking van inbreuk op zijn beroepsge-
heim.  
 
Die verbodsbepalingen gelden ook voor de advocaten die met de advocaat-syndicus op enige wijze 
een vaste en veruiterlijkte vorm van samenwerkingsverband hebben, of die van de advocaat-
syndicus enige bezoldiging ontvangen. Indien de cliënten ingelicht werden over de aard en de 
draagwijdte van de samenwerking of binding tussen de advocaten, en toch willen dat hun belangen 
door hen worden verdedigd, kan dat wel. 
 
Art. IV.2.7 
De advocaat-syndicus doet elke verhandeling van gelden voor de gemeenschappen van eigenaars, 
die hij als syndicus vertegenwoordigt, via speciaal daarvoor geopende rekeningen. Die zijn afge-
scheiden van zijn persoonlijke rekeningen en van de rekeningen van zijn kantoor, inbegrepen de 
derdenrekeningen. Die bijzondere derdenrekeningen voor de mandaten als syndicus vallen onder de 
bevoegdheid en de controle van de Orde, overeenkomstig afdeling III.2.8 (Derdengelden).  
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DEEL V 
ORGANISATIE VAN HET KANTOOR 
 
 
HOOFDSTUK V.1 Samenwerkingsverbanden tussen advocaten en 
eenpersoonsvennootschappen van advocaten 
 
 
Afdeling V.1.1 Samenwerkingsverbanden tussen advocaten 
 
Art. V.1.1.1 Definities 
1.1. Een samenwerkingsverband is een duurzame samenwerking tussen advocaten die de uitoefe-
ning van het beroep van advocaat of de ondersteuning van die uitoefening beoogt en die een ge-
meenschappelijke onderneming tussen haar leden vergt. 
 
1.2. Een associatie is een samenwerkingsverband waarin de leden de uitoefening van het beroep 
van advocaat volledig of gedeeltelijk hebben ingebracht en contractueel hebben vastgelegd hoe tus-
sen hen de baten of verliezen van het samenwerkingsverband worden verdeeld. 
 
Bij een volledige inbreng in een associatie bepalen de leden van het samenwerkingsverband con-
tractueel dat zij de uitoefening van het beroep van advocaat uitsluitend in het samenwerkingsver-
band uitoefenen. 
 
Bij een gedeeltelijke inbreng in een associatie bepalen de leden van het samenwerkingsverband con-
tractueel welk gedeelte van de uitoefening van het beroep van advocaat zij in het samenwerkings-
verband uitoefenen. 
 
1.3. Een groepering is een samenwerkingsverband waarvan de leden enkel contractueel hebben 
vastgelegd hoe zij gemeenschappelijke diensten ter ondersteuning van de beroepsuitoefening van 
haar leden organiseren en hoe ze de kosten daarvan delen. 
 
1.4. Een netwerk is een samenwerkingsverband waarvan de leden onafhankelijk van elkaar het be-
roep van advocaat uitoefenen, maar de andere leden van het netwerk bij hun cliënteel aanbevelen. 
 
1.5. Vlaamse advocaten zijn voor de toepassing van dit reglement advocaten zoals bedoeld in artikel 
498 van het Gerechtelijk Wetboek. 
 
1.6. Het Vlaams rechtsgebied is voor de toepassing van dit reglement het deel van het Belgische 
grondgebied dat wordt gevormd door de gerechtelijke arrondissementen waarover de balies die 
deel uitmaken van de Orde van Vlaamse Balies zich uitstrekken. 
 
1.7. Documenten zijn voor de toepassing van dit reglement alle mogelijke stukken waarmee een sa-
menwerkingsverband naar buiten treedt, ongeacht de drager van de stukken en de middelen waar-
mee de stukken worden verspreid. 
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Art. V.1.1.2 Algemene regels 
2.1. Een samenwerkingsverband dat kenmerken van meer dan één van de navolgende soorten sa-
menwerkingsverbanden vertoont, is onderworpen aan de meest restrictieve bepalingen die volgens 
dit reglement toepasselijk zijn, ongeacht de kwalificatie van dat samenwerkingsverband door zijn le-
den of de wijze waarop het samenwerkingsverband of zijn leden naar buiten treedt. 
 
2.2. Elk samenwerkingsverband moet een burgerlijk doel hebben. 
 
2.3. Vlaamse advocaten kunnen een samenwerkingsverband aangaan door overeenkomsten naar 
Belgisch of buitenlands recht te sluiten, dan wel door een rechtspersoon naar Belgisch of buiten-
lands recht op te richten of er tot toe te treden. 
 
2.4. Vlaamse advocaten kunnen een samenwerkingsverband aangaan met andere Vlaamse advoca-
ten, met advocaten bij het Hof van Cassatie, met één of meer binnen- of buitenlandse advocaten of 
met hun respectieve samenwerkingsverbanden. Ze kunnen ook tot een dergelijk reeds bestaand 
samenwerkingsverband toetreden, zonder dat die bepaling afbreuk doet aan wat andere reglemen-
ten bepalen. 
 
2.5. Voor zover andere beroepsregels dit niet in de weg staan, kan een Vlaamse advocaat of zijn 
eenpersoonsvennootschap toetreden tot samenwerkingsverbanden die buiten het Vlaams rechts-
gebied werden opgericht en waarvan de aandelen mede door niet-advocaten worden aangehouden. 
Dat samenwerkingsverband en haar leden moeten steeds artikel 2.6 naleven. 
 
2.6. Wanneer Vlaamse advocaten met andere advocaten aan een samenwerkingsverband deelne-
men, letten de Vlaamse advocaten erop dat dat samenwerkingsverband en de andere leden ervan in 
het Vlaams rechtsgebied enkel met het beroep van advocaat verenigbare activiteiten uitoefenen en 
leven zij binnen het Vlaams rechtsgebied de beroepsregels na waaraan Vlaamse advocaten zijn on-
derworpen. 
 
2.7. Al de aandelen van een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid moeten steeds op 
naam van de vennoten in het aandelenregister worden ingeschreven. 
 
2.8. Een samenwerkingsverband kan met een ander samenwerkingsverband verbonden zijn zoals 
bedoeld in artikel 11, 1° van het Wetboek van Vennootschappen. In dat geval strekken de belangen-
conflicten binnen een samenwerkingsverband of in hoofde van de leden van dat samenwerkings-
verband zich uit tot de andere verbonden samenwerkingsverbanden of de leden ervan. 
 
2.9. Beslissingen en maatregelen die volgens dit reglement door onderscheiden raden van de Orde, 
respectievelijk stafhouders, of overeenkomstige buitenlandse overheden worden genomen, zijn 
slechts definitief indien zij door elk van die ordinale organen of overheden werden genomen.  
 
Als die ordinale organen of overheden zoals in het vorige lid bedoeld onderscheiden voorwaarden 
hebben opgelegd, worden alle voorwaarden cumulatief toegepast.  
 
Als die ordinale organen of overheden zoals in het eerste lid bedoeld onderling strijdige voorwaar-
den hebben opgelegd, wordt de meest restrictieve voorwaarde toegepast. 
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Elke beslissing of maatregel die een raad van de Orde of een stafhouder neemt, wordt in voorko-
mend geval steeds van rechtswege geacht onder opschortende voorwaarde van goedkeuring of niet-
bezwaar van de andere bevoegde overheden te zijn genomen. 
 
2.10. De oprichting, de wijziging, de ontbinding of beëindiging van een samenwerkingsverband ge-
beurt schriftelijk, evenals de toetreding tot of uittreding van een samenwerkingsverband. 
 
2.11. De overeenkomst, het reglement van inwendige orde, de oprichtingsakte of de statuten van 
een samenwerkingsverband bepalen dat zij ondergeschikt zijn aan de regels van dit reglement en de 
deontologische regels van het beroep en daarmee overeenstemmend moeten worden geïnterpre-
teerd. 
 
2.12. Binnen een associatie of groepering behartigen leden geen belangen die strijden met de be-
langen die door andere leden van dezelfde associatie of groepering worden behartigd. 
 
2.13. Indien wettelijke en deontologische regels of regels van onverenigbaarheid er binnen een as-
sociatie of groepering toe leiden dat in een welbepaalde aangelegenheid een lid van die associatie of 
groepering niet kan optreden, kan een ander lid van die associatie of groepering in diezelfde aange-
legenheid evenmin optreden. 
 
2.14. Advocaten die de indruk wekken dat ze tot een associatie of groepering behoren zonder dat 
daar schriftelijke contractuele afspraken voor zijn, worden voor de toepassing van dit reglement 
naar gelang het geval als leden van een associatie of een groepering beschouwd. 
 
2.15. Indien een samenwerkingsverband in zijn naam of logo de naam van een lid van dat samen-
werkingsverband voert, zullen het samenwerkingsverband en zijn leden er onverwijld voor zorgen 
dat de naam van dat lid uit de naam en het logo van dat samenwerkingsverband wordt geschrapt en 
dat de documenten van het samenwerkingsverband in die zin worden aangepast indien: 
a. de betrokken advocaat uittreedt om buiten dat samenwerkingsverband het beroep uit te oefe-
nen; 
b. de betrokken advocaat bij definitieve tuchtbeslissing werd geschrapt; 
c. de betrokken advocaat van het samenwerkingsverband wordt uitgesloten; 
d. de betrokken advocaat het beroep niet meer uitoefent en het samenwerkingsverband geen ak-
koord met hem of met zijn rechtsopvolgers sloot over het verdere gebruik van zijn naam; 
e. de betrokken advocaat wordt weggelaten om een beroep uit te oefenen dat onverenigbaar is met 
dat van advocaat zoals bedoeld in artikel 437 van het Gerechtelijk Wetboek. 
 
2.16. De documenten van het samenwerkingsverband vermelden getrouw de aard en vorm en to-
nen aan dat ze uitgaan van advocaten. 
 
2.17. De voor- of achterzijde van het briefpapier van het samenwerkingsverband dat in het Vlaams 
rechtsgebied wordt gebruikt, en in voorkomend geval de website, vermeldt minstens de namen van 
de advocaten die lid zijn van het samenwerkingsverband en in het Vlaams rechtsgebied het beroep 
van advocaat uitoefenen. 
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Indien het briefpapier ook de namen van andere leden dan de Vlaamse advocaten van het samen-
werkingsverband vermeldt, gebeurt dat telkens met opgave van of verwijzing naar de balie of de be-
roepsorganisatie van die leden. 
Indien het samenwerkingsverband, naast de leden die op het briefpapier moeten worden vermeld, 
ook nog andere leden telt die niet op het briefpapier staan, vermeldt het briefpapier dat de namen 
van die niet-vermelde leden op eerste verzoek aan iedere cliënt of belanghebbende derde zullen 
worden medegedeeld.  
 
Alle leden van een associatie of groepering moeten voor hun activiteit binnen de associatie of groe-
pering hetzelfde briefpapier gebruiken. 
 
2.18. Ongeacht of in een statutaire geschillenregeling is voorzien, respecteren de leden van het sa-
menwerkingsverband bij de beslechting van hun onderlinge geschillen het beroepsgeheim. 
 
Met het oog op de bescherming van het beroepsgeheim kunnen enkel advocaten vereffenaars van 
een samenwerkingsverband zijn. 
 
Onverminderd de eventuele bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen wordt het samen-
werkingsverband niet van rechtswege ontbonden door het overlijden of uittreden om welke reden 
ook van één van zijn leden.  
 
De ontbinding of uittreding van samenwerkingsverbanden die op hun beurt een verder samenwer-
kingsverband hebben gesloten leidt niet tot ontbinding van dat laatste samenwerkingsverband. 
 
Bij ontbinding van het samenwerkingsverband of bij uittreding van een lid worden de dossiers ver-
deeld volgens de ter zake gemaakte afspraken, waarbij geen afbreuk mag worden gedaan aan de 
vrije keuze van de cliënt. 
 
2.19. Dit reglement doet geen afbreuk aan de deontologische verplichtingen van de advocaat. 
 
Art. V.1.1.3 Bijzondere regels met betrekking tot de associatie 
3.1. Overeenkomsten of schriftelijke afspraken over de oprichting van een nieuwe of de wijziging 
van een bestaande associatie kunnen slechts worden gesloten na goedkeuring door de stafhou-
der(s), ongeacht hun vorm of opschrift. 
 
3.2. De advocaat die toetreedt tot een bestaande associatie die eerder door zijn stafhouder(s) werd 
goedgekeurd en waarvan de statuten door zijn toetreding niet wijzigen, meldt zijn toetreding aan de 
stafhouder(s). 
 
3.3. De advocaat die toetreedt tot een bestaande associatie die niet eerder aan zijn stafhouder(s) 
werd meegedeeld, deelt zowel de toetredingsovereenkomst alsmede de reeds bestaande overeen-
komsten vooraf aan de stafhouder(s) mee. 
 
3.4. Een advocaat kan het beroep van advocaat niet uitoefenen als lid van meer dan één associatie. 
 
3.5. De statuten van een associatie naar Belgisch recht moeten volgende zaken bepalen: 
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a. In de bestuursorganen van een associatie kunnen enkel advocaten zetelen die werkzaam zijn bin-
nen die associatie of binnen verbonden advocatenvennootschappen in de zin van artikel 11 van het 
Wetboek van Vennootschappen. 
b. Het verlies van de hoedanigheid van advocaat brengt van rechtswege de verplichting met zich 
mee om als bestuurder terug te treden en om zijn aandelen of rechten over te dragen, hetzij aan de 
andere vennoten, hetzij aan de vennootschap, hetzij aan een ander advocaat, binnen de voorwaar-
den door de statuten bepaald. 
c. Het overlijden, het definitief verbod tot beroepsuitoefening, de schorsing, de wettelijke onbe-
kwaamheid, het kennelijk onvermogen, de uitsluiting of de uittreding van een vennoot hebben niet 
de ontbinding van de vennootschap tot gevolg, behalve wanneer de wet of de statuten dat voor-
schrijven. 
d. De statuten bepalen de rechten en verplichtingen van de gewezen vennoot of van zijn rechtver-
krijgenden bij verlies van de hoedanigheid van vennoot, om welke reden ook. 
e. Vlaamse advocaten die tot associaties toetreden die niet naar Belgisch recht werden opgericht, 
zorgen ervoor dat die associatie in het Vlaams rechtsgebied de regels die voor associaties naar Bel-
gisch recht gelden, eerbiedigt. 
 
3.6. De advocaat die in een associatie werkzaam is kan niet in rechte optreden als advocaat van de 
leden van de associatie, noch als advocaat van de associatie. 
 
Art. V.1.1.4 Bijzondere regels met betrekking tot de groeperingen 
4.1. Overeenkomsten of schriftelijke afspraken over de oprichting van een nieuwe groepering die 
onder een gemeenschappelijke naam naar buiten treedt of de wijziging van een dergelijke bestaan-
de groepering kunnen slechts worden gesloten na goedkeuring door de stafhouder(s), ongeacht hun 
vorm of opschrift. 
 
4.2. Overeenkomsten of schriftelijke afspraken over de oprichting van een nieuwe groepering die 
niet onder een gemeenschappelijke naam naar buiten treedt of de wijziging van een dergelijke be-
staande groepering worden aan de stafhouder(s) gemeld, ongeacht hun vorm of opschrift. De staf-
houder kan wijzigingen opleggen. 
 
4.3. De advocaat die toetreedt tot een bestaande groepering die eerder door zijn stafhouder(s) werd 
goedgekeurd en waarvan de statuten door zijn toetreding niet wijzigen, meldt zijn toetreding aan de 
stafhouder(s). 
 
4.4. De advocaat die toetreedt tot een bestaande groepering die niet eerder aan zijn stafhouder(s) 
werd meegedeeld, deelt zowel de toetredingsovereenkomst als de reeds bestaande overeenkom-
sten vooraf aan de stafhouder(s) mee. 
 
4.5. De groepering vermeldt op haar briefpapier de namen van al haar leden. 
 
4.6. De advocaat kan slechts van één groepering lid zijn. 
 
4.7. De advocaat die in een groepering werkzaam is kan niet als advocaat van de leden van de groe-
pering, noch als advocaat van de groepering in rechte optreden. 
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Art. V.1.1.5 Bijzondere regels met betrekking tot netwerken 
5.1. Overeenkomsten of schriftelijke afspraken over de oprichting van-, de toetreding tot-, dan wel 
de wijziging van een netwerk worden onmiddellijk door de daarbij betrokken advocaten aan hun 
stafhouder(s) meegedeeld, ongeacht hun vorm of opschrift. De stafhouder kan wijzigingen opleg-
gen. 
 
5.2. De advocaat die toetreedt tot een bestaand netwerk dat niet eerder aan zijn stafhouder(s) werd 
meegedeeld, deelt zowel de toetredingsovereenkomst als de reeds bestaande overeenkomst vooraf 
aan zijn stafhouder(s) mee. 
 
5.3. Leden van een netwerk kunnen slechts occasioneel elkaars infrastructuur gebruiken. 
 
5.4. Indien de leden van het netwerk hun deelname aan dat netwerk op hun briefpapier vermelden, 
doen ze dat zo dat bij het publiek niet de indruk wordt gewekt dat de advocaat binnen een associa-
tie of groepering werkzaam is. 
 
 
Afdeling V.1.2 Eenpersoonsvennootschappen van advocaten 
 
Art. V.1.2.6 De eenpersoonsvennootschap 
6.1. De advocaat kan vennoot van een of meerdere professionele eenpersoonsvennootschappen 
zijn. 
 
6.2. De betrokken advocaat moet de oprichtingsakte of de wijzigingsakte van een eenpersoonsven-
nootschap onmiddellijk aan zijn stafhouder(s) meedelen. De stafhouder kan wijzigingen opleggen. 
6.3. Een eenpersoonsvennootschap kan lid zijn van een samenwerkingsverband. 
 
6.4. De advocaat-vennoot van één of meerdere eenpersoonsvennootschappen kan het beroep van 
advocaat in niet meer dan één associatie of één groepering uitoefenen. 
 
6.5. De statuten van een eenpersoonsvennootschap moeten de volgende clausules bevatten of vol-
doen aan de volgende voorwaarden: 
 
a. Het doel van de eenpersoonsvennootschap mag enkel bestaan uit het uitoefenen van het beroep 
van advocaat, hetzij alleen, hetzij met anderen, en alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn 
met het statuut van advocaat, zoals optreden als scheidsrechter, gerechtelijk mandataris, bestuur-
der, vereffenaar en curator, gerechtelijke opdrachten uitvoeren, cursussen en voordrachten geven 
en artikels en boeken publiceren, met uitsluiting van iedere handelsactiviteit. 
b. De eenpersoonsvennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goe-
deren zonder dat dat evenwel een handelsactiviteit mag uitmaken.  
c. De eenpersoonsvennootschap eerbiedigt bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan 
de uitoefening van het beroep van advocaat. 
d. De zaakvoerder van de eenpersoonsvennootschap moet de enige vennoot zijn.  
e. De statuten bepalen de rechten en de verplichtingen van de gewezen vennoot of van zijn recht-
verkrijgende bij verlies, om welke reden ook, van de hoedanigheid van vennoot. 



III. De Vlaamse codex deontologie voor advocaten 
__________________________________________________________________________________ 

 
99 

 
 

f. Het briefpapier dat de eenpersoonsvennootschap voor de uitoefening van het beroep van advo-
caat gebruikt, vermeldt steeds de naam, de voornaam en de hoedanigheid van advocaat van de 
vennoot. 
HOOFDSTUK V.2 Samenwerking tussen advocaten en niet-advocaten 
 
Art. V.2.1 
De advocaat verzekert in zijn beroepsmatige samenwerking met niet-advocaten zijn onafhankelijk-
heid, zijn partijdigheid en de bescherming van zijn beroepsgeheim en vermijdt elk mogelijk belan-
genconflict. 
 
Art. V.2.2 
Een advocaat mag niet gedogen dat gesuggereerd of beweerd wordt dat hij deel uitmaakt van een 
niet-toegelaten groep of samenwerkingsverband, en moet daarop adequaat reageren. 
 
Art. V.2.3 
Dit reglement verhindert niet dat de advocaat met advocaten in andere E.U.-landen groepen of sa-
menwerkingsverbanden vormt die aldaar de voor eigen onderdanen wettelijke en deontologische 
regels respecteren en die bij de uitoefening van hun activiteiten in België de hier geldende wetten 
en deontologische regels naleven. 
 
Art. V.2.4 
Artikel 8 van het reglement "Uitoefening in samenwerking van het beroep van advocaat" van 8 
maart 1990 van de algemene raad van de Nationale Orde van Advocaten wordt opgeheven voor alle 
advocaten van de balies die van de Orde van Vlaamse Balies deel uitmaken. 
 
 
HOOFDSTUK V.3 Het kantoor en de bijkantoren 
 
 
Afdeling V.3.1 Het houden van meerdere kantoren of vestigingen 
 
Art. V.3.1.1 
Een advocaat ingeschreven op het tableau, kan meerdere kantoren houden in één of meerdere ge-
rechtelijke arrondissementen, in binnen- of buitenland. 
 
Een advocaat die meerdere kantoren houdt, heeft zijn hoofdkantoor in het kantoor waar hij hoofd-
zakelijk zijn beroep uitoefent. Een stagiair kan, naast het kantoor dat hij normaal houdt bij zijn 
stagemeester, slechts één kantoor houden en uitsluitend in hetzelfde arrondissement, onvermin-
derd artikel 430, 2° Ger.W. 
 
Art. V.3.1.2 
Samenwerkingsverbanden van advocaten kunnen meerdere vestigingen hebben in één of meerdere 
gerechtelijke arrondissementen, in binnen- of buitenland. 
 
In elke vestiging van het samenwerkingsverband houdt minstens één lid van het samenwerkingsver-
band kantoor. 
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Art. V.3.1.3 
Een advocaat die lid is van een associatie met gedeeltelijke inbreng of van een groepering die onder 
gemeenschappelijke naam naar buiten treedt, mag buiten die associatie of groepering uitsluitend 
een individueel kantoor houden om activiteiten uit te oefenen die niet in de associatie ingebracht 
zijn of die niet onder de gemeenschappelijke naam van de groepering worden uitgeoefend. Op het 
briefpapier dat hij daarvoor gebruikt, vermeldt hij van welke associatie of groepering hij tevens lid is.  
 
Indien een advocaat die lid is van een volledige associatie of groepering een eigen kantoor heeft, kan 
hij dat kantoor enkel vermelden op het briefpapier van het samenwerkingsverband. Hij kan geen ei-
gen briefpapier hebben. 
 
De medewerker, die geen lid is van een samenwerkingsverband, maar die kantoor houdt op het 
adres van de advocaat of het samenwerkingsverband waar hij bij werkt, kan daarnaast een eigen 
kantoor houden en eigen briefpapier hebben. Hij vermeldt op dat briefpapier bij welke advocaat of 
bij welk advocatenkantoor hij tevens medewerker is. 
 
Art. V.3.1.4 
Een advocaat moet zich inschrijven op het tableau van elke Orde van Advocaten waar hij kantoor 
houdt. 
 
Een advocaat is volwaardig lid van elke Orde van Advocaten waar hij is ingeschreven, is er stemge-
rechtigd en verkiesbaar. 
 
Zonder afbreuk te doen aan de tuchtrechtelijke bevoegdheden van alle betrokken stafhouders gel-
den deze regels om een probleem of conflict tussen advocaten te beslechten:  
- alleen bevoegd is de gemeenschappelijke stafhouder, zijnde die van de Orde waar alle advocaten 
betrokken bij een conflict of probleem zijn ingeschreven. 
- indien de betrokken advocaten geen gemeenschappelijke stafhouder hebben, is voor elke advocaat 
uitsluitend de stafhouder van het arrondissement waar de advocaat zijn hoofdkantoor houdt, be-
voegd over die advocaat, onverminderd bestaande conflictregels tussen stafhouders. 
 
Art. V.3.1.5 
De advocaat deelt aan de stafhouders van de betrokken balies mee waar hij zijn hoofdkantoor 
houdt. Doet hij dat niet, dan wordt hij verondersteld zijn hoofdkantoor te houden op het adres van 
de oudste inschrijving op het tableau van een Orde van Advocaten behorende tot de Orde van 
Vlaamse Balies.  
 
De advocaat die een bijkomend kantoor opent of een kantooradres wijzigt, meldt de gegevens daar-
van aan de stafhouder van elke Orde waar hij is ingeschreven. 
 
Art. V.3.1.6 
In zijn schriftelijke communicatie vermeldt de advocaat transparant en waarheidsgetrouw de gege-
vens over hoofdkantoor en bijkantoren. De vermeldingen in elektronische briefwisseling mogen be-
perkt zijn tot de gegevens van zijn hoofdkantoor, voor zover de andere voorgeschreven gegevens op 
een daarin vermelde website staan.  
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Het briefpapier van een samenwerkingsverband vermeldt duidelijk welke advocaat bij welke balie(s) 
is ingeschreven. 
 
Art. V.3.1.7 
De advocaat moet in elk kantoor beschikken over een infrastructuur die een behoorlijke uitoefening 
van het beroep mogelijk maakt. 
Art. V.3.1.8 
De advocaat die aan meerdere Ordes van Advocaten bij de Orde van Vlaamse Balies is ingeschreven, 
betaalt bij de Orde van Advocaten van zijn hoofdkantoor de volledige jaarlijkse bijdrage. Bij de ande-
re Ordes waar hij ingeschreven is, betaalt hij de helft van de jaarlijkse bijdrage die hij daar zou moe-
ten betalen als hij er zijn hoofdkantoor had. 
 
Voor de toepassing van het eerste en het tweede lid wordt rekening gehouden met de situatie op 1 
december voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor de jaarlijkse bijdrage wordt geïnd. 
 
Voor de bijdrage van de balies aan de Orde van Vlaamse Balies en voor de berekening van het aantal 
leden dat die balie in de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse balies mag laten verkiezen, 
wordt uitsluitend rekening gehouden met de advocaten die hun hoofdkantoor hebben in een be-
paalde Orde van Advocaten. 
 
 
Afdeling V.3.2 De keuze van woonplaats en het kantoor van de advocaat 
 
Art. V.3.2.1 
§ 1. De advocaat kan overeenkomen met zijn cliënt dat die laatste woonplaats kiest in het kantoor 
van de advocaat wanneer de omstandigheden dat vereisen of wanneer de wet of de gebruiken dat 
toelaten of vereisen. Zowel de cliënt als de advocaat heeft het recht die keuze van woonst eenzijdig 
en onmiddellijk te beëindigen. De advocaat deelt die beëindiging onmiddellijk en schriftelijk mee 
aan de cliënt en aan betrokken derden. 
 
§ 2. De advocaat mag zijn kantooradres niet als referentieadres laten gebruiken door de cliënt. 
 
Art. V.3.2.2 
Met betrekking tot de communicatie van en met de raad van de Orde, de Orde en de stafhouder 
wordt elk advocaat geacht keuze van woonst te doen op zijn meest recent aan de Orde meegedeel-
de kantooradres. 
 
 
HOOFDSTUK V.4 Medewerkers  
 
Art. V.4.1 
Een medewerker in de zin van deze Codex is een advocaat die vast of ten minste regelmatig samen-
werkt met een andere advocaat die niet zijn stagemeester is en met wie hij geen samenwerkings-
verband heeft, terwijl hij in diens naam en voor diens rekening zaken behandelt. 
Art. V.4.2 
Wanneer hun kantoor op hetzelfde adres gevestigd is, zijn de advocaat en zijn medewerkers gehou-
den door de bepalingen van artikel I.2.5.1 van deze Codex.  
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HOOFDSTUK V.5 De identificatie van de ondertekenaars van de 
briefwisseling 
 
Art. V.5.1 
Brieven en andere documenten vermelden duidelijk wie de verzender is en, indien die niet optreedt 
als advocaat, zijn bijzondere hoedanigheid. 
 
Ook de advocaat die bij verhindering namens een andere advocaat tekent, vermeldt bij zijn handte-
kening zijn naam en hoedanigheid. 
 
Art. V.5.2 
De ondertekenaar van de briefwisseling en elektronische berichtgeving van een advocaat moet kun-
nen worden geïdentificeerd door de vermelding van zijn naam. 
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DEEL VI 
INTERNE ORGANISATIE VAN DE BALIE 
 
 
HOOFDSTUK VI.1 Vervanging van de stafhouder 
 
Art. VI.1.1 
Elke raad van de Orde kan de wijze regelen waarop de stafhouder bij wettelijke verhindering of tij-
delijke onbeschikbaarheid wordt vervangen en aan wie zijn taken tijdelijk worden overgedragen.  
 
 

HOOFDSTUK VI.2 Optreden tegen lid van de balie 
 
Art. VI.2.1 
De advocaat mag optreden tegen een advocaat die verbonden is aan dezelfde balie.  
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DEEL VII 
PROCEDURES ZOALS IN TUCHT 
 
 
HOOFDSTUK VII.1 De raad van de Orde zetelend zoals in tucht 
 
Art. VII.1.1 
In de volgende gevallen volgt de raad van de Orde de in dit hoofdstuk vastgelegde procedure: 
 
§ 1. Wanneer de stafhouder of de raad van de Orde vaststelt dat er redenen kunnen zijn om een 
persoon de inschrijving of herinschrijving op het tableau, op de lijst van de advocaten die hun be-
roep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie of op de lijst 
van stagiairs, met toepassing van de artikelen 432 of 472, §1 Ger.W. te weigeren; 
§ 2. Wanneer de stafhouder of de raad van de Orde vaststelt dat er redenen kunnen zijn om een ad-
vocaat, die daarom niet zelf heeft verzocht, met toepassing van de artikelen 432, 435, laatste lid of 
437 Ger.W. weg te laten van het tableau, van de lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen 
onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie of van de lijst van stagiairs; 
 
§ 3. Wanneer de stafhouder of de raad van de Orde vaststelt dat er redenen kunnen zijn om een ad-
vocaat, die daarom heeft verzocht, niet op te nemen op de lijst met advocaten die prestaties wen-
sen te verrichten in het kader van de juridische eerstelijnsbijstand bedoeld in artikel 508/5, §1 
Ger.W.; 
 
§ 4. Wanneer de stafhouder of de raad van de Orde vaststelt dat er redenen kunnen zijn om een ad-
vocaat overeenkomstig artikel 508/5, § 4 Ger.W. te schrappen van de lijst met advocaten die presta-
ties wensen te verrichten in het kader van de juridische eerstelijnsbijstand; 
 
§ 5. Wanneer de stafhouder of de raad van de Orde vaststelt dat er redenen kunnen zijn om een ad-
vocaat, die daarom heeft verzocht, niet op te nemen op de lijst met advocaten die prestaties wen-
sen te verrichten in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand bedoeld in artikel 508/7, §1 
Ger.W.; 
 
§ 6. Wanneer de stafhouder of de raad van de Orde vaststelt dat er redenen kunnen zijn om een ad-
vocaat overeenkomstig artikel 508/8 Ger.W. te schrappen van de lijst met advocaten die prestaties 
wensen te verrichten in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand. 
 
Art. VII.1.2 
De stafhouder roept de betrokken persoon met een ter post aangetekende brief op voor de raad 
van de Orde op de zitting die hij bepaalt. Hij houdt daarbij rekening met een oproepingstermijn van 
minstens 15 dagen. De oproepingsbrief vermeldt het voorwerp van de oproeping en eventueel ook 
de redenen die aanleiding geven tot het instellen van de procedure. 
 
Art. VII.1.3 
Op de zitting van de raad van de Orde wordt de betrokken persoon gehoord. Hij kan zich laten bij-
staan en vertegenwoordigen door een advocaat. De raad van de Orde kan steeds de persoonlijke 
verschijning bevelen. 
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Art. VII.1.4 
Indien de betrokken persoon geldig is opgeroepen overeenkomstig artikel VII.1.2 en niet verschijnt 
noch zich laat vertegenwoordigen door een advocaat, kan de zaak in zijn afwezigheid worden be-
handeld.  
 
Art. VII.1.5 
De raad van de Orde behandelt de zaak in openbare zitting, behoudens de uitzonderingen vermeld 
in artikel 459 Ger.W.  
 
Art. VII.1.6 
De raad van de Orde beslist in een met redenen omklede beslissing. 
 
Art. VII.1.7 
De secretaris van de raad van de Orde brengt de betrokken persoon binnen acht dagen na de uit-
spraak op de hoogte van de beslissing bij ter post aangetekende brief. Hij vermeldt daarin de 
rechtsmiddelen. 
 
Art. VII.1.8 
De betrokken persoon kan verzet aantekenen tegen de bij verstek genomen beslissing. Hij doet dat 
bij ter post aangetekende brief aan de secretaris van de raad van de Orde en binnen een termijn van 
15 dagen na de kennisgeving van de beslissing.  
 
Laattijdig verzet wordt niet ontvankelijk verklaard, tenzij de raad van de Orde de verzetdoende van 
het verval ontheft. De raad van de Orde oordeelt daar soeverein over en er staat geen rechtsmiddel 
tegen open. 
 
De secretaris van de raad van de Orde roept de betrokken persoon op om voor de raad van de Orde 
te verschijnen op de wijze vermeld in artikel VII.1.2. Indien hij opnieuw niet verschijnt, doet de raad 
van de Orde uitspraak zoals op tegenspraak. 
 
Art. VII.1.9 
Tegen de beslissingen bedoeld in artikel VII.1.1, §§1, 2, 3 en 5 kan hoger beroep worden ingesteld 
overeenkomstig artikel 432bis Ger.W.  
 
Tegen de beslissingen bedoeld in artikel VII.1.1, §§4 en 6 kan hoger beroep worden ingesteld over-
eenkomstig artikel 463 Ger.W. 
 
De secretaris van de tuchtraad van beroep brengt onmiddellijk na ontvangst van het hoger beroep 
de secretaris van de betrokken raad van de Orde daarvan op de hoogte. Die laatste maakt onver-
wijld het geïnventariseerd dossier over aan de secretaris van de tuchtraad van beroep. 
 
Art. VII.1.10 
Ontvankelijk verzet en hoger beroep hebben schorsende kracht en de weglating van het tableau, 
van de lijst van de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lid-
staat van de Europese Unie of van de lijst van stagiairs, of de schrapping van de lijst met advocaten 
die prestaties wensen te verrichten in het kader van de juridische eerstelijnsbijstand of de juridische 
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tweedelijnsbijstand heeft uitwerking vanaf de dag die volgt op het verstrijken van de termijnen van 
verzet of hoger beroep, tenzij de raad van de Orde anders beslist. 
Art. VII.1.11 
Dit hoofdstuk is van toepassing op elk verzoek tot inschrijving, herinschrijving of opname bedoeld in 
artikel VII.1.1, §§1, 3 en 5 gedaan na 4 maart 2008 (datum van de inwerkingtreding van hoofdstuk 
VII.1 De raad van de Orde zetelend zoals in tucht, oud OVB-reglement van 21.11.2007). 
 
Dit hoofdstuk is van toepassing op elke procedure van weglating of schrapping bedoeld in artikel 
VII.1.1, §§2, 4 en 6 ingeleid na 4 maart 2008 (datum van de inwerkingtreding van hoofdstuk VII.1 De 
raad van de Orde zetelend zoals in tucht, oud OVB-reglement van 21.11.2007). 
 
 
HOOFDSTUK VII.2 Eedaflegging door getuigen 
 
Art. VII.2.1 
De raad van de Orde mag de getuige verzoeken, zonder hem evenwel hiertoe te kunnen verplichten, 
de wettelijke eed, d.i. de waarheid te zeggen, af te leggen. 
 
Art. VII.2.2 
De secretaris van de Orde vermeldt de eedaflegging, die op verzoek van de raad werd gedaan, in de 
notulen. Indien de getuige weigert de eed af te leggen, neemt de secretaris akte van de weigering en 
eventueel van de motivering.  
 
Vervolgens tekent de secretaris de verklaringen op. Die worden in elk geval, na voorlezing, steeds 
ter ondertekening aan de getuige voorgelegd. Indien de getuige weigert te tekenen, neemt de secre-
taris akte van de weigering en eventueel van de motivering. 
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DEEL VIII 
GESCHILLENREGELING 
 
 
HOOFDSTUK VIII.1 Bevoegdheid met betrekking tot geschillen tussen 
advocaten, leden van de balies aangesloten bij de Orde van Vlaamse 
Balies  
 
Art. VIII.1.1 
De deontologische bevoegdheid over de advocaten ingeschreven op het tableau, op de lijst van sta-
giairs of op de EU-lijst van een balie die deel uitmaakt van de Orde van Vlaamse Balies, behoort tot 
de stafhouder van die balie, onverminderd de bepalingen van artikelen 455, 456, 458 en 477bis e.v. 
Ger.W.  
 
Art. VIII.1.2  
Bij een conflict tussen advocaten die één gemeenschappelijke stafhouder van een balie aangesloten 
bij de Orde van Vlaamse Balies hebben, is die gemeenschappelijke stafhouder bevoegd. 
 
Art. VIII.1.3  
§ 1. Indien er meerdere gemeenschappelijke stafhouders van balies aangesloten bij de Orde van 
Vlaamse Balies zijn, is de beslissing doorslaggevend van de stafhouder van de balie van de plaats van 
het rechtsgeding, de arbitrage, bemiddeling, onderhandeling of professionele activiteit waarop de 
betwisting betrekking heeft, indien die plaats binnen het bevoegdheidsgebied van een van die staf-
houders ligt.  
 
§ 2. Indien er meerdere gemeenschappelijke stafhouders van balies aangesloten bij de Orde van 
Vlaamse Balies zijn, maar de plaats van het rechtsgeding, de arbitrage, bemiddeling, onderhandeling 
of professionele activiteit waarop de betwisting betrekking heeft, is gesitueerd buiten het bevoegd-
heidsgebied van de respectieve stafhouders van de advocaten, dan blijven de gemeenschappelijke 
stafhouders samen bevoegd.  
Wanneer de stafhouders het niet eens zouden geraken, duiden ze samen een derde stafhouder of 
gewezen stafhouder aan die een beslissing neemt. Bij onenigheid over welke derde (gewezen) staf-
houder aangeduid wordt, adiëren de stafhouders de voorzitter of een bestuurder van de Orde van 
Vlaamse Balies die binnen de vijf kalenderdagen een derde (gewezen) stafhouder aanduidt die een 
beslissing zal nemen. 
 
Art. VIII.1.4 
Indien de betrokken advocaten geen gemeenschappelijke stafhouder hebben, dan is voor elke advo-
caat de stafhouder bevoegd van de balie waar hij is ingeschreven.  
 
Art. VIII.1.5  
§ 1. Bij onenigheid tussen stafhouders van balies aangesloten bij de Orde van Vlaamse Balies, is de 
beslissing doorslaggevend van de stafhouder van de balie van de plaats van het rechtsgeding, de ar-
bitrage, bemiddeling, onderhandeling of professionele activiteit waarop de betwisting betrekking 
heeft, indien die plaats binnen het bevoegdheidsgebied van een van die stafhouders ligt.  
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§ 2. Indien het conflict betrekking heeft op een procedure, arbitrage, bemiddeling, onderhandeling 
of een professionele activiteit, gesitueerd buiten het bevoegdheidsgebied van de respectieve staf-
houders van de betrokken advocaten, blijven de respectieve stafhouders samen bevoegd, behou-
dens voor zittingsincidenten. 
 
Wanneer de stafhouders het niet eens zouden geraken, duiden ze samen een derde stafhouder of 
gewezen stafhouder aan die een beslissing neemt. Bij onenigheid over welke derde (gewezen) staf-
houder aangeduid wordt, adiëren de stafhouders de voorzitter of een bestuurder van de Orde van 
Vlaamse Balies die binnen de vijf kalenderdagen een derde (gewezen) stafhouder aanduidt die een 
beslissing zal nemen. 
 
Art. VIII.1.6  
Bij een zittingsincident is de stafhouder van de plaats bevoegd waar de zitting plaats heeft, ongeacht 
tot welke balie de betrokken advocaten behoren.  
Voor een zittingsincident in het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde is uitsluitend de 
stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel bevoegd voor de advocaten die tot 
een balie aangesloten bij de Orde van Vlaamse Balies behoren, ongeacht de taal waarin de procedu-
re wordt gevoerd. 
 
Art. VIII.1.7 
Bij betwistingen over het overleggen van briefwisseling tussen advocaten geldt enkel artikel III.2.4.4 
van deze Codex. 
 
Art. VIII.1.8 
Indien bij een betwisting die nog niet is beslecht, één van de betrokken advocaten van balie veran-
dert, is voor hem de stafhouder van zijn nieuwe balie bevoegd.  
 
Heeft de stafhouder van zijn oude balie reeds een beslissing genomen, dan is de stafhouder van zijn 
nieuwe balie hierdoor gebonden.  
 
 
HOOFDSTUK VIII.2 Lokale reglementen  
 
Art. VIII.2.1  
Lokale reglementen van de Ordes van Advocaten zijn slechts toepasselijk voor betwistingen waarbij 
uitsluitend advocaten van die balie betrokken zijn.  
 
Indien advocaten van meerdere balies in de betwisting betrokken zijn, gelden uitsluitend de regle-
menten van de Orde van Vlaamse Balies. 
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DEEL IX 
TOEPASSING VAN DE CODEX 
 
 
HOOFDSTUK IX.1 Toepassing van de Codex 
 
Art. IX.1.1 
In geval van twijfel of betwisting over de toepassing van een bepaling in deze Codex, raadpleegt de 
advocaat zijn stafhouder. 
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DEEL X 
GEDRAGSCODE VOOR EUROPESE ADVOCATEN 
 
 
HOOFDSTUK X.1 Inleiding 
 
Afdeling X.1.1 De taak van de advocaat  
 
Art. X.1.1.1 
In een maatschappij, die gegrondvest is op de eerbied voor het recht, heeft de advocaat een voor-
name rol. De taak van de advocaat is niet beperkt tot het getrouwelijk uitvoeren van een opdracht 
binnen het kader van de wet. De advocaat moet waken voor het respect voor de rechtsstaat en voor 
de belangen van degenen van wie hij de rechten en vrijheden verdedigt. Het is de plicht van de ad-
vocaat niet enkel om de zaak van de cliënt te verdedigen, maar ook om zijn raadsman te zijn. Het 
respect voor de taak van de advocaat is een essentiële voorwaarde tot de rechtsstaat en een demo-
cratische samenleving. 
 
Zijn taak legt hem bijgevolg velerlei plichten en verplichtingen op, die soms met elkaar in tegen-
spraak schijnen te zijn, en wel jegens: 
- de cliënt; 
- de rechterlijke en andere instanties, waarvoor de advocaat de cliënt bijstaat of vertegenwoordigt; 
- zijn beroepsgroep in het algemeen en iedere beroepsgenoot in het bijzonder; 
- het publiek, voor wie een vrij en onafhankelijk beroep, gebonden door het eerbiedigen van de re-
gels, die de beroepsgroep zichzelf heeft opgelegd, een wezenlijk middel is voor het waarborgen van 
de rechten van de mens tegen de macht van de Staat en andere gezagsdragers in de samenleving. 
 
 
Afdeling X.1.2 De aard van de gedragsregels 
 
Art. X.1.2.1 
Door hun vrijwillige aanvaarding beogen de gedragsregels een goede uitoefening van de taak van de 
advocaat te waarborgen, een taak die erkend wordt onontbeerlijk te zijn voor het goed functioneren 
van iedere samenleving. Het verzuim van de advocaat om deze regels na te leven kan leiden tot dis-
ciplinaire maatregelen. 
 
Art. X.1.2.2  
Iedere balie heeft haar eigen specifieke regels, die geworteld zijn in haar eigen tradities. Zij zijn aan-
gepast zowel aan de organisatie en het werkterrein van de advocaat in de betrokken lidstaat als aan 
de gerechtelijke en administratieve procedures en de nationale wetgeving. Het is noch mogelijk 
noch wenselijk ze daarvan te vervreemden en evenmin te pogen regels, die zich daartoe niet lenen, 
te veralgemenen. De bijzondere regels van elke balie hebben niettemin betrekking op dezelfde 
waarden en geven veelal blijk van een gemeenschappelijke grondslag. 
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Afdeling X.1.3 De doelstellingen van de gedragscode 
 
Art. X.1.3.1 
De voortschrijdende integratie van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte, en de in-
tensivering van de grensoverschrijdende activiteiten van de advocaat binnen de Europese Economi-
sche Ruimte hebben het in het algemeen belang noodzakelijk gemaakt uniforme regels vast te stel-
len, die voor iedere advocaat in de Europese Economische Ruimte gelden voor zijn grensoverschrij-
dende activiteiten, ongeacht tot welke balie hij behoort. De vaststelling van zulke regels heeft voor-
namelijk ten doel de moeilijkheden te verminderen die voortvloeien uit de toepassing van twee stel-
sels van gedragsregels, zoals met name bepaald in de artikelen 4 en 7.2 van de Richtlijn 77/249/EEG 
en de artikelen 6 en 7 van de Richtlijn 98/5/EG. 
 
Art. X.1.3.2 
De beroepsorganisaties van advocaten, verenigd in de CCBE, spreken de wens uit, dat de navolgende 
vastgestelde regels: 
- van nu af aan erkend zullen worden als de uiting van de consensus tussen alle balies van de Euro-
pese Unie en de Europese Economische Ruimte; 
- ten spoedigste volgens nationale procedures en/of procedures van de Europese Economische 
Ruimte toepasselijk zullen worden verklaard op de grensoverschrijdende activiteiten van de advo-
caat in de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte; 
- in acht zullen worden genomen bij iedere herziening van interne gedragsregels met het oog op een 
geleidelijke harmonisatie daarvan. 
 
Zij spreken voorts de wens uit dat hun interne gedragsregels zoveel mogelijk zullen worden geïnter-
preteerd en toegepast overeenkomstig de onderhavige gedragscode. 
 
Wanneer de regels van de onderhavige gedragscode toepasselijk zijn verklaard op de grensover-
schrijdende activiteiten van de advocaat, blijft de advocaat onderworpen aan de gedragsregels van 
de balie waartoe hij behoort, voor zover deze in overeenstemming zijn met die van de onderhavige 
gedragscode. 
 
 
Afdeling X.1.4 Toepassingsgebied ratione personae 
 
Art. X.1.4.1 
Deze Code geldt voor advocaten in de zin van Richtlijn 77/249/EEG en Richtlijn 98/5/EG en voor ad-
vocaten van de waarnemende leden van de CCBE. 
 
 
Afdeling X.1.5 Toepassingsgebied ratione materiae 
 
Art. X.1.5.1 
Onverminderd het streven naar een geleidelijke harmonisatie van de gedragsregels, die slechts na-
tionaal toepasselijk zijn, zullen de navolgende regels van toepassing zijn op de grensoverschrijdende 
activiteiten van de advocaat binnen de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. 
Onder grensoverschrijdende activiteiten wordt verstaan: 
a. Alle professionele contacten met advocaten uit andere lidstaten; 
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b. De professionele activiteiten van de advocaat in een andere lidstaat, ook al begeeft hij zich niet 
daarheen. 
Afdeling X.1.6 Definities 
 
Art. X.1.6.1 
In deze Code: 
- betekent “lidstaat” een lidstaat van de EU of elke andere Staat waar het beroep van advocaat 
overeenkomstig artikel X.1.4.1 wordt uitgeoefend; 
- betekent “lidstaat van herkomst” de lidstaat waar de advocaat het recht verworven heeft om zijn 
beroepstitel te dragen; 
- betekent “lidstaat van ontvangst” elke andere lidstaat waarin de advocaat grensoverschrijdende 
activiteiten verricht; 
- betekent “bevoegde autoriteit” de beroepsorganisatie(s) of autoriteit van de betrokken lidstaat, 
bevoegd om de beroeps- en/of gedragsregels te bepalen en het disciplinaire toezicht over de advo-
caten uit te oefenen; 
- betekent “Richtlijn 77/249/EEG” Richtlijn 77/249/EEG van de Raad van 22 maart 1977 tot verge-
makkelijking van de daadwerkelijke uitoefening door advocaten van het vrij verrichten van diensten; 
- betekent “Richtlijn 98/5/EG” Richtlijn 98/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 fe-
bruari 1998 ter vergemakkelijking van de permanente uitoefening van het beroep van advocaat in 
een andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie is verworven. 
 
 
HOOFDSTUK X.2 Algemene beginselen 
 
 
Afdeling X.2.1 Onafhankelijkheid 
 
Art. X.2.1.1 
Het veelvoud van verplichtingen, dat op de advocaat rust, vereist de absolute onafhankelijkheid van 
de advocaat, vrij van alle druk, in het bijzonder van de druk van eigen belangen of van beïnvloedin-
gen van buitenaf. Deze onafhankelijkheid is even noodzakelijk voor het vertrouwen in de rechtsbe-
deling als de onpartijdigheid van de rechter. De advocaat moet derhalve elke aantasting van zijn on-
afhankelijkheid vermijden en er voor waken de beroepsethiek niet te veronachtzamen om de cliënt, 
de rechter of derden welgevallig te zijn. 
 
Art. X.2.1.2 
Deze onafhankelijkheid is zowel bij adviserende als bij gerechtelijke werkzaamheden noodzakelijk. 
Het door de advocaat aan de cliënt gegeven advies heeft geen waarde als de advocaat het slechts 
geeft om zich bemind te maken, uit eigen belang of onder druk van buitenaf. 
 
 
Afdeling X.2.2 Vertrouwen en persoonlijke integriteit 
 
Art. X.2.2.1 
Een vertrouwensrelatie kan niet bestaan als er twijfel heerst over de eer, de rechtschapenheid of de 
integriteit van de advocaat. Voor de advocaat zijn deze traditionele deugden beroepsverplichtingen. 
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Afdeling X.2.3 Het beroepsgeheim 
 
Art. X.2.3.1  
Het ligt in het wezen van de taak van de advocaat, dat hem van de zijde van zijn cliënt geheimen 
worden toevertrouwd en dat hem vertrouwelijke mededelingen worden gedaan. Zonder de waar-
borg van het beroepsgeheim kan er geen vertrouwen bestaan. Het beroepsgeheim wordt derhalve 
erkend als essentieel en fundamenteel recht en plicht van de advocaat. 
 
De verplichting van de advocaat met betrekking tot het beroepsgeheim dient zowel de belangen van 
de rechtsbedeling als de belangen van de cliënt. Zij dient derhalve een bijzondere bescherming van 
de Staat te genieten. 
 
Art. X.2.3.2 
De advocaat moet de geheimhouding eerbiedigen van elke vertrouwelijke mededeling die hem 
wordt gedaan in het kader van zijn beroepsactiviteiten. 
 
Art. X.2.3.3 
De verplichting tot het beroepsgeheim is naar tijdsduur onbeperkt. 
 
Art. X.2.3.4 
De advocaat zorgt ervoor dat zijn personeel en alle personen die met hem in beroepsverband sa-
menwerken zijn beroepsgeheim eerbiedigen. 
 
 
Afdeling X.2.4 Het in acht nemen van de gedragsregels van andere balies 
 
Art. X.2.4.1 
Bij het verrichten van grensoverschrijdende activiteiten kan een advocaat van een andere lidstaat 
ertoe gehouden zijn de beroeps- en gedragsregels van de lidstaat van ontvangst te respecteren. De 
advocaat is verplicht zich ervan te vergewissen welke gedragsregels op een bepaalde activiteit van 
toepassing zijn. 
Organisaties, die lid zijn van de CCBE, zijn verplicht hun gedragsregels bij het secretariaat van de 
CCBE te deponeren, zodat iedere advocaat hiervan bij genoemd secretariaat een kopie kan verkrij-
gen. 
 
 
Afdeling X.2.5 Onverenigbaarheden 
 
Art. X.2.5.1 
Teneinde de advocaat in staat te stellen zijn beroep uit te oefenen met de vereiste onafhankelijk-
heid en op een wijze die strookt met zijn plicht mee te werken aan de rechtsbedeling, kan de uitoe-
fening van bepaalde beroepen of ambten hem worden verboden. 
Art. X.2.5.2 
De advocaat, die een cliënt vertegenwoordigt of verdedigt voor een rechtscollege of tegenover de 
overheid van een lidstaat van ontvangst, zal daar de regels van onverenigbaarheid naleven, die gel-
den voor de advocaten van die lidstaat van ontvangst.  
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Art. X.2.5.3 
De in een lidstaat van ontvangst gevestigde advocaat die zich daar rechtstreeks met commerciële 
zaken of met enige andere activiteit, niet behorend tot het beroep van advocaat, wil bezighouden, is 
gehouden de regels van onverenigbaarheid na te leven, zoals die gelden voor de advocaten van die 
lidstaat. 
 
 
Afdeling X.2.6 Persoonlijke publiciteit 
 
Art. X.2.6.1 
De advocaat mag het publiek inlichten over zijn dienstverlening op voorwaarde dat de informatie 
accuraat is en niet misleidend, en met respect voor het beroepsgeheim en de overige kernwaarden 
van het beroep. 
 
Art. X.2.6.2 
Persoonlijke publiciteit door de advocaat in welke media ook, zoals pers, radio, televisie, elektroni-
sche commerciële communicatie of anderszins is toegestaan, zolang wordt voldaan aan de vereisten 
van artikel X.2.6.1. 
 
 
Afdeling X.2.7 Belang van de cliënt 
 
Art. X.2.7.1 
Met inachtneming van de wettelijke regels en de beroeps- en gedragsregels is de advocaat steeds 
verplicht de belangen van de cliënt zo goed mogelijk te behartigen en dient hij deze zelfs te stellen 
boven zijn eigen belangen of die van andere advocaten. 
 
 
Afdeling X.2.8 Beperking van de aansprakelijkheid van de advocaat ten aanzien 
van de cliënt 
 
Art. X.2.8.1 
Voor zover het recht van de lidstaat van herkomst en het recht van de lidstaat van ontvangst dit toe-
laten, kan de advocaat zijn aansprakelijkheid jegens de cliënt beperken met inachtneming van de 
beroeps- en gedragsregels waaraan hij onderworpen is. 
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HOOFDSTUK X.3 Verhouding tot de cliënt 
 
 
Afdeling X.3.1 Begin en einde van de betrekkingen met de cliënt 
 
Art. X.3.1.1 
De advocaat treedt slechts op wanneer hij daartoe opdracht van zijn cliënt heeft gekregen. De advo-
caat mag evenwel optreden in een zaak wanneer hij opdracht ontvangt van een andere advocaat, 
die de cliënt vertegenwoordigt, of van een bevoegde instantie. 
 
De advocaat dient redelijkerwijs moeite te doen om de identiteit, de competentie en de bevoegd-
heden van de persoon of organisatie van wie hij de opdracht heeft ontvangen te achterhalen, indien 
specifieke omstandigheden aan het licht mochten brengen dat genoemde identiteit, competentie en 
bevoegdheden niet duidelijk vaststaan. 
 
Art. X.3.1.2 
De advocaat zal met spoed, gewetensvol en met ijver, de cliënt adviseren en verdedigen. Hij aan-
vaardt persoonlijk de verantwoordelijkheid voor de taak die hem is toevertrouwd en hij houdt de 
cliënt op de hoogte van het verloop van de zaak waarmee hij belast is. 
 
Art. X.3.1.3 
De advocaat neemt geen zaak op zich als hij weet of behoort te weten, dat hij niet de nodige be-
kwaamheid bezit om deze te behandelen, tenzij hij dat doet in samenwerking met een advocaat die 
die bekwaamheid wél bezit. 
 
De advocaat kan geen zaak aanvaarden als hij niet in de gelegenheid is deze met spoed te behande-
len, rekening houdend met zijn overige verplichtingen. 
 
Art. X.3.1.4 
De advocaat mag van zijn recht om zich aan een zaak te onttrekken geen gebruik maken op een wij-
ze of in omstandigheden dat de cliënt niet in de mogelijkheid zou zijn tijdig juridische bijstand te 
verkrijgen om te voorkomen dat de cliënt schade zou lijden. 
 
 
Afdeling X.3.2 Tegenstrijdige belangen 
 
Art. X.3.2.1 
De advocaat behoort in eenzelfde zaak niet de raadsman, de vertegenwoordiger of de verdediger te 
zijn van meer dan één cliënt, indien er een belangentegenstelling tussen deze cliënten bestaat of er 
een wezenlijke dreiging bestaat dat een zodanige tegenstelling zal ontstaan. 
 
Art. X.3.2.2 
De advocaat dient zich ervan te onthouden de zaken van twee of van alle betrokken cliënten te be-
handelen, indien zich tussen deze cliënten een tegenstrijdigheid van belangen voordoet, het be-
roepsgeheim dreigt geschonden te worden of zijn onafhankelijkheid in gevaar dreigt te komen. 
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Art. X.3.2.3 
De advocaat mag geen zaak van een nieuwe cliënt op zich nemen, indien de geheimhouding van de 
inlichtingen die hij van een vroegere cliënt heeft verkregen, dreigt te worden aangetast of indien de 
kennis, die hij van de zijde van de vroegere cliënt verkregen had, de nieuwe cliënt ongerechtvaar-
digd zou bevoordelen. 
 
Art. X.3.2.4 
Als advocaten het beroep in groepsverband uitoefenen, zijn de artikelen X.3.2.1. tot X.3.2.3. van 
toepassing zowel op de groep in zijn geheel als op haar individuele leden. 
 
 
Afdeling X.3.3 Pactum de quota litis 
 
Art. X.3.3.1 
De advocaat mag zijn honorarium niet vaststellen op basis van een "pactum de quota litis”. 
 
Art. X.3.3.2 
Met “pactum de quota litis” is bedoeld een overeenkomst aangegaan tussen de advocaat en de cli-
ent vóór de beëindiging van de zaak, waarbij de cliënt zich verbindt aan de advocaat een bepaald 
deel van de opbrengst van de zaak te zullen uitkeren hetzij in geld hetzij in enig ander goed of waar-
de. 
 
Art. X.3.3.3 
Als een dergelijk pactum wordt niet beschouwd de overeenkomst, waarbij het honorarium wordt 
bepaald in samenhang met het belang van het geschil met de behandeling waarvan de advocaat is 
belast, indien dat honorarium in overeenstemming is met een officieel tarief of is toegelaten door 
de bevoegde autoriteit waaronder de advocaat ressorteert. 
 
 
Afdeling X.3.4 Vaststelling van het honorarium 
 
Art. X.3.4.1 
De advocaat moet de cliënt de nodige inlichtingen geven met betrekking tot het gevraagde honora-
rium en het bedrag ervan dient billijk en gerechtvaardigd te zijn en in overeenstemming te zijn met 
de wet en de beroeps- en gedragsregels waaraan de advocaat onderworpen is. 
 
 
Afdeling X.3.5 Voorschotten op honorarium en verschotten 
 
Art. X.3.5.1 
Wanneer de advocaat een voorschot voor verschotten en honorarium verlangt, mag dat voorschot 
een redelijke raming van het honorarium en de kosten en verschotten, die de zaak waarschijnlijk zal 
gaan kosten, niet overschrijden. Bij gebrek aan betaling van een voorschot mag de advocaat ervan 
afzien de zaak te behandelen of er zich aan onttrekken, behoudens het bepaalde in artikel X.3.1.4. 
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Afdeling X.3.6 Verdeling van het honorarium met iemand die geen advocaat is 
 
Art. X.3.6.1 
Het is de advocaat verboden zijn honorarium te delen met iemand die geen advocaat is, tenzij een 
associatie tussen de advocaat en deze andere persoon toegelaten is door de wet en de beroeps- en 
gedragsregels waaraan de advocaat is onderworpen. 
 
Art. X.3.6.2 
De bepaling van artikel 3.6.1. is niet van toepassing op bedragen of vergoedingen die door een ad-
vocaat worden uitgekeerd aan de erfgenamen van een overleden advocaat of aan een advocaat, die 
zijn beroep neerlegt, ter zake van de introductie bij de cliënten als opvolger van die advocaat. 
 
 
Afdeling X.3.7 Kosten van de procedure en rechtsbijstand 
 
Art. X.3.7.1 
De advocaat dient te allen tijde te trachten om in het geschil van de cliënt een oplossing te vinden, 
die is aangepast aan het belang van de zaak, en hij zal de cliënt op het juiste moment nadrukkelijk 
adviseren over de wenselijkheid om tot een schikking te komen of een beroep te doen op alterna-
tieve oplossingen om het geschil te beëindigen. 
 
Art. X.3.7.2 
Indien de cliënt in aanmerking komt voor kosteloze rechtsbijstand of rechtsbijstand tegen vermin-
derd tarief, is de advocaat verplicht hem daarvan in kennis te stellen. 
 
 
Afdeling X.3.8 Gelden van derden 
 
Art. X.3.8.1 
Advocaten die gelden voor rekening van hun cliënten of van derden (hierna te noemen “gelden van 
derden”) ontvangen zijn verplicht deze gelden te deponeren op een rekening bij een bank of soort-
gelijke instelling, onderworpen aan toezicht door de overheid (hierna te noemen “derdenrekening”). 
De derdenrekening moet gescheiden blijven van elke andere rekening van de advocaat. Alle gelden 
van derden, die een advocaat ontvangt, moeten op een dergelijke rekening worden gestort, tenzij 
de eigenaar van deze gelden akkoord gaat om de gelden een andere bestemming te geven. 
 
Art. X.3.8.2 
De advocaat houdt volledige en nauwkeurige overzichten bij van alle verrichtingen die met de gel-
den van derden zijn verricht, waarbij hij onderscheid maakt tussen de gelden van derden en andere 
bedragen, die hij onder zich houdt. Deze overzichten moeten bewaard blijven gedurende een be-
paalde termijn overeenkomstig de nationale regels. 
 
Art. X.3.8.3 
Een derdenrekening kan niet debet staan, behalve in uitzonderlijke omstandigheden die uitdrukke-
lijk zijn toegelaten in de nationale regels of wegens bankkosten waarop de advocaat geen invloed 
heeft. Deze rekening kan niet als waarborg worden gegeven of dienen als zekerheidstelling ten wel-
ken titel ook. Geen enkele compensatie of samengaan van een derdenrekening met een andere 
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bankrekening is toegestaan. Evenmin kunnen gelden van derden worden gebruikt om de bedragen 
te vergoeden die de advocaat verschuldigd is aan zijn bank. 
Art. X.3.8.4 
De gelden van derden moeten onverwijld worden overgemaakt aan de rechthebbenden of anders 
onder door hen goedgekeurde voorwaarden. 
 
Art. X.3.8.5 
Het is de advocaat verboden om gelden die zijn gestort op een derdenrekening over te maken op 
een eigen rekening als betaling van honorarium of kosten zonder de cliënt daarvan schriftelijk op de 
hoogte te brengen. 
 
Art. X.3.8.6 
De bevoegde autoriteiten van de lidstaten hebben het recht om elk document te controleren en te 
onderzoeken dat betrekking heeft op de gelden van derden, met eerbiediging voor het beroepsge-
heim waaraan dit onderworpen kan zijn.  
 
 
Afdeling X.3.9 Verzekering van de beroepsaansprakelijkheid 
 
Art. X.3.9.1 
De advocaat moet binnen redelijke grenzen verzekerd zijn voor zijn beroepsaansprakelijkheid, daar-
bij rekening houdende met de aard en de omvang van de risico’s, die hij uit hoofde van zijn praktijk 
loopt. 
 
Art. X.3.9.2 
Indien dit onmogelijk is, moet de advocaat de cliënt over deze situatie en de gevolgen daarvan in-
formeren. 
 
 
HOOFDSTUK X.4 Verhouding tot de rechters 
 
Art. X.4.1  
De advocaat, die voor een rechter verschijnt of die optreedt in een procedure, moet de gedragsre-
gels naleven die aldaar gelden. 
 
Art. X.4.2  
De advocaat dient onder alle omstandigheden het contradictoire karakter van de procedures in acht 
te nemen.  
 
Art. X.4.3  
Zonder afbreuk te doen aan de eerbied en de loyaliteit, die hij aan de rechter verschuldigd is, zal de 
advocaat de belangen van de cliënt naar eer en geweten en zonder vrees verdedigen, ongeacht zijn 
eigen belangen en ongeacht eventuele gevolgen voor hemzelf of voor welke andere persoon dan 
ook. 
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Art. X.4.4  
De advocaat mag nimmer de rechter bewust onjuiste of misleidende inlichtingen verstrekken. 
 
Art. X.4.5  
De regels, die gelden voor de verhouding van de advocaat tot de rechter, zijn evenzeer toepasselijk 
op zijn betrekkingen met arbiters en elke andere persoon die, zelfs occasioneel, een gerechtelijke of 
quasi-gerechtelijke functie uitoefent. 
 
 
HOOFDSTUK X.5 Betrekkingen tussen advocaten onderling 
 
 
Afdeling X.5.1 Confraterniteit 
 
Art. X.5.1.1.  
De confraterniteit vereist een vertrouwensrelatie tussen advocaten in het belang van de cliënt en 
om onnodige processen te voorkomen, alsmede om iedere andere vorm van gedrag die de reputatie 
van het beroep van advocaat zou kunnen schaden te vermijden. De confraterniteit mag echter nooit 
de belangen van de advocaten tegenover de belangen van de cliënt stellen. 
 
Art. X.5.1.2 
De advocaat erkent iedere advocaat van een andere lidstaat als beroepsgenoot en gedraagt zich te-
genover hem confraterneel en loyaal. 
 
 
Afdeling X.5.2 Samenwerking tussen advocaten van verschillende lidstaten 
 
Art. X.5.2.1 
Iedere advocaat, tot wie zich een advocaat uit een andere lidstaat wendt, is verplicht zich te ont-
houden van het aannemen van een zaak waarvoor hij de bekwaamheid mist om deze te behande-
len. De advocaat dient in dergelijk geval die advocaat te helpen alle informatie te verkrijgen om het 
deze mogelijk te maken zich tot een andere advocaat te wenden die in staat is de verwachte dien-
sten te verlenen. 
 
Art. X.5.2.2 
Wanneer advocaten van twee verschillende lidstaten samenwerken, zijn beiden verplicht rekening 
te houden met de verschillen, die mogelijk bestaan tussen hun rechtsstelsels, en beroepsorganisa-
ties, bevoegdheden en beroepsplichten in de betrokken lidstaten. 
 
 
Afdeling X.5.3 Briefwisseling tussen advocaten 
 
Art. X.5.3.1 
De advocaat, die aan een advocaat van een andere lidstaat mededelingen wenst te doen, die hij als 
“vertrouwelijk” of als “without prejudice” beschouwd wil zien, dient dit voornemen duidelijk ken-
baar te maken vóór het verzenden van de eerste van deze mededelingen. 
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Art. X.5.3.2 
Indien de toekomstige geadresseerde aan deze mededelingen geen “vertrouwelijk” of “without pre-
judice” karakter kan verlenen, dient hij de afzender daarover onverwijld te informeren. 
 
 
Afdeling X.5.4 Honorarium voor introducties 
 
Art. X.5.4.1 
De advocaat mag van een andere advocaat of van enige derde geen honorarium, voorschot of eni-
gerlei andere vergoeding vragen, noch aanvaarden, voor het aanbevelen van een advocaat aan een 
cliënt of het doorsturen van een cliënt naar een advocaat. 
 
Art. X.5.4.2 
De advocaat mag aan niemand een honorarium, voorschot of enigerlei andere vergoeding betalen 
als tegenprestatie voor de introductie van een cliënt. 
 
 
Afdeling X.5.5 Contact met tegenpartij 
 
Art. X.5.5.1 
De advocaat mag met betrekking tot een bepaalde zaak geen rechtstreeks contact opnemen met 
iemand, van wie hij weet dat deze wordt vertegenwoordigd of bijgestaan door een andere advocaat, 
tenzij die andere advocaat daarvoor toestemming heeft gegeven (en op voorwaarde deze laatste op 
de hoogte te houden). 
 
 
Afdeling X.5.6 Financiële aansprakelijkheid 
 
Art. X.5.6.1 
In de beroepsmatige betrekkingen tussen advocaten van balies van verschillende lidstaten is de ad-
vocaat die een zaak aan een correspondent toevertrouwt of deze raadpleegt tenzij hij zich ertoe be-
perkt een andere advocaat aan te bevelen of deze bij een cliënt te introduceren persoonlijk verplicht 
tot betaling van het honorarium, de kosten en verschotten, die verschuldigd zijn aan de buitenland-
se correspondent, zelfs indien de cliënt insolvent is. De betrokken advocaten mogen echter bij het 
begin van hun samenwerking een bijzondere afspraak hierover maken. Bovendien mag de opdracht-
gevende advocaat te allen tijde zijn persoonlijke aansprakelijkheid beperken tot het bedrag aan ho-
norarium, kosten en verschotten, verschuldigd vóór zijn kennisgeving aan de buitenlandse advocaat 
dat hij verdere aansprakelijkheid voor de toekomst afwijst. 
 
 
Afdeling X.5.7 Permanente vorming 
 
Art. X.5.7.1 
De advocaten dienen hun kennis en professionele vaardigheden te onderhouden en te ontwikkelen 
rekening houdend met de Europese dimensie van hun beroep. 
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Afdeling X.5.8 Geschillen tussen advocaten van verschillende lidstaten 
 
Art. X.5.8.1 
Indien een advocaat van mening is dat een advocaat van een andere lidstaat een gedragsregel heeft 
geschonden, dient hij deze beroepsgenoot daarop te wijzen. 
 
Art. X.5.8.2 
Wanneer zich enig persoonlijk geschil van professionele aard voordoet tussen advocaten van ver-
schillende lidstaten, moeten zij eerst trachten dat geschil in der minne op te lossen. 
 
Art. X.5.8.3 
Alvorens een procedure tegen een advocaat van een andere lidstaat aan te spannen betreffende 
een geschil bedoeld in artikel X.5.8.1 en X.5.8.2, dient de advocaat de balies, waartoe de beide ad-
vocaten behoren, op de hoogte te stellen, teneinde de desbetreffende balies in staat te stellen een 
minnelijke schikking tot stand te brengen. 
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DEEL XI 
INWERKINGTREDING 
 
 
HOOFDSTUK XI.1 Inwerkingtreding 
 
Art. XI.1.1 
Deze Codex treedt in werking vanaf 1 januari 2015. 
 
Art. XI.1.2 
- Reglement van de Belgische Nationale Orde van Advocaten van 10 januari 1992, inzake beslag on-
der derden in handen van een advocaat, werd in deze Codex opgenomen in Deel I Essentiële plich-
ten van de advocaat, Hoofdstuk I.3 Beroepsgeheim, Afdeling I.3.2 Het beslag onder derden in han-
den van een advocaat. 
- Reglement betreffende de stage, goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van 
Vlaamse Balies op 7 mei 2008, werd in deze Codex opgenomen in Deel II Toegang tot het beroep, 
stage en vorming, Hoofdstuk II.1 Stage. 
- Reglement betreffende de beroepsopleiding, goedgekeurd door de algemene vergadering van de 
Orde van Vlaamse Balies op 25 maart 2009, werd in deze Codex opgenomen in Deel II Toegang tot 
het beroep, stage en vorming, Hoofdstuk II.2 De beroepsopleiding. 
- Reglement inzake permanente vorming, goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde 
van Vlaamse Balies op 16 juni 2010, werd in deze Codex opgenomen in Deel II Toegang tot het be-
roep, stage en vorming, Hoofdstuk II.3 Permanente vorming. 
- Reglement betreffende het mandaat dat de advocaat niet rechtstreeks van zijn cliënt ontvangt, 
goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 14 maart 2007, 
werd in deze Codex opgenomen in Deel III Uitoefening van het beroep van advocaat, Hoofdstuk III.1 
Relaties ten aanzien van cliënten, Afdeling III.1.1 Mandaat dat de advocaat niet rechtstreeks van zijn 
cliënt ontvangt.  
- Reglement witwas, goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 
30 december 2011, werd in deze Codex opgenomen in Deel III Uitoefening van het beroep van advo-
caat, Hoofdstuk III.1 Relaties ten aanzien van cliënten, Afdeling III.1.2 Witwaspreventie. 
- Reglement inzake publiciteit, goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaam-
se Balies op 18 september 2002, werd in deze Codex opgenomen in Deel III Uitoefening van het be-
roep van advocaat, Hoofdstuk III.1 Relaties ten aanzien van cliënten, Afdeling III.1.7 Publiciteit. 
- Reglement betreffende de aan procedures verbonden regels van confraterniteit, goedgekeurd door 
de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 31 januari 2007, werd in deze Codex 
opgenomen in Deel III Uitoefening van het beroep van advocaat, Hoofdstuk III.2 Relaties ten aanzien 
van advocaten, Afdeling III.2.1 Confraterniteit.  
- Reglementen van de Belgische Nationale Orde van Advocaten van 6 juni 1970, 6 maart 1980, 8 mei 
1980 en 22 april 1986, inzake het overleggen van briefwisseling tussen advocaten, werden in deze 
Codex opgenomen in Deel III Uitoefening van het beroep van advocaat, Hoofdstuk III.2 Relaties ten 
aanzien van advocaten, Afdeling III.2.4 Het overleggen van briefwisseling tussen advocaten.  
- Reglement van de Belgische Nationale Orde van Advocaten van 10 maart 1977, inzake het overleg-
gen van briefwisseling tussen advocaten en gerechtelijke mandatarissen-advocaten, werd in deze 
Codex opgenomen in Deel III Uitoefening van het beroep van advocaat, Hoofdstuk III.2 Relaties ten 
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aanzien van advocaten, Afdeling III.2.5 Overleggen van briefwisseling tussen advocaten en gerechte-
lijke mandatarissen. 
- Regelement inzake opvolging, goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van 
Vlaamse Balies op 3 november 2004, werd in deze Codex opgenomen in Deel III Uitoefening van het 
beroep van advocaat, Hoofdstuk III.2 Relaties ten aanzien van advocaten, Afdeling III.2.6 Opvolging. 
- Reglement betreffende het eensluidend verklaren van kopieën van bij een voorziening in cassatie 
te voegen stukken; goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 
30 januari 2008, werd in deze Codex opgenomen in Deel III Uitoefening van het beroep van advo-
caat, Hoofdstuk III.2 Relaties ten aanzien van advocaten, Afdeling III.2.7 Eensluidend verklaren van 
kopieën van bij een voorziening in cassatie te voegen stukken. 
- Reglement betreffende de verhandeling van gelden van cliënten of derden, de rapportering en de 
controle, goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 21 no-
vember 2012, werd in deze Codex opgenomen in Deel III Uitoefening van het beroep van advocaat, 
Hoofdstuk III.2 Relaties ten aanzien van advocaten, Afdeling III.2.8 Derdengelden. 
- Reglement betreffende het statuut van de advocaat, goedgekeurd door de algemene vergadering 
van de Orde van Vlaamse Balies op 8 juni 2005, werd in deze Codex opgenomen in Deel III Uitoefe-
ning van het beroep van advocaat, Hoofdstuk III.2 Relaties ten aanzien van advocaten, Afdeling 
III.2.10 Statuut van de advocaat. 
- Reglement inzake de financiële regeling bij de overstap naar een andere balie, goedgekeurd door 
de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 4 juni 2003, werd in deze Codex opge-
nomen in Deel III Uitoefening van het beroep van advocaat, Hoofdstuk III.3 Relaties met de overheid 
van de Orde, Afdeling III.3.2 De verplichting om bijdragen aan de Orde te betalen. 
- Regelement inzake advocaat en media, goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde 
van Vlaamse Balies op 4 juni 2003, werd in deze Codex opgenomen in Deel III Uitoefening van het 
beroep van advocaat, Hoofdstuk III.5 Relaties ten aanzien van derden, Afdeling III.5.2 Media. 
- Reglement betreffende de aanvaarding van de gerechtelijke mandaten, goedgekeurd door de al-
gemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 21 november 2007, werd in deze Codex op-
genomen in Deel IV Advocaat treedt op in een andere hoedanigheid, Hoofdstuk IV.1 Advocaat–
gerechtelijke mandataris. 
- Reglement inzake de advocaat-syndicus van een vereniging van mede-eigenaars, goedgekeurd 
door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 18 september 2002, werd in deze 
Codex opgenomen in Deel IV Advocaat treedt op in een andere hoedanigheid, Hoofdstuk IV.2 Advo-
caat-syndicus. 
- Reglement betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoons-
vennootschappen van advocaten; goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van 
Vlaamse Balies op 8 november 2006, werd in deze Codex opgenomen in Deel V Organisatie van het 
kantoor, Hoofdstuk V.1 Samenwerkingsverbanden tussen advocaten en eenpersoonsvennootschap-
pen van advocaten, Afdeling V.1.2 Eenpersoonsvennootschappen van advocaten. 
- Reglement inzake beroepsmatige samenwerking met niet-advocaten, goedgekeurd door de alge-
mene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 22 januari 2003, werd in deze Codex opgeno-
men in Deel V Organisatie van het kantoor, Hoofdstuk V.2 Samenwerking tussen advocaten en niet-
advocaten. 
- Reglement betreffende het houden van meerdere kantoren of vestigingen, goedgekeurd door de 
algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 12 mei 2010, werd in deze Codex opge-
nomen in Deel V Organisatie van het kantoor, Hoofdstuk V.3 Het kantoor en de bijkantoren, Afdeling 
V.3.1 Het houden van meerdere kantoren of vestigingen. 
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- Reglement betreffende de voor de raad van de Orde geldende procedure volgens de tuchtrechts-
pleging, goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 21 novem-
ber 2007, werd in deze Codex opgenomen in Deel VII Procedures zoals in tucht, Hoofdstuk VII.1 De 
raad van de Orde zetelend zoals in tucht. 
- Reglement van de Belgische Nationale Orde van Advocaten van 25 mei 1972, inzake tuchtprocedu-
re – eedaflegging door getuigen, werd in deze Codex opgenomen in Deel VII Procedures zoals in 
tucht, Hoofdstuk VII.2 Eedaflegging door getuigen. 
- Reglement tot toepassing van de gedragscode voor Europese advocaten, goedgekeurd door de al-
gemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 31 januari 2007, werd in deze Codex opge-
nomen in Deel X Gedragscode voor Europese advocaten. 
 
 
 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 25 juni 2014. 
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IV. Reglementen van de Orde van advocaten Antwerpen
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Baliebijdragen 
 

Reglement baliebijdragen 
 
Artikel 1 
 
De baliebijdrage is jaarlijks en wel per kalenderjaar verschuldigd en op voorhand betaalbaar en eis-
baar in de loop van de maand januari van elk jaar. 
 
De raad kan beslissen dat de bijdrage eisbaar is per semester, zodat deze dient betaald te worden bij 
helften uiterlijk per 31 januari en 31 juli van elk jaar. Naast de baliebijdrage kan de raad een inschrij-
vingsgeld opleggen aan de advocaten die op de lijst van de stagiairs of op het tableau worden opge-
nomen (zowel bij eerste opname als bij wederopname). 
 
Artikel 2 
 
De baliebijdrage is ondeelbaar, behoudens de uitzonderingen hierna bepaald. 
 
Artikel 3 
 
Voor elk kalenderjaar bepaalt de raad het bedrag van de baliebijdrage voor de stagiairs, de tableau-
advocaten en de ere-advocaten, evenals van het inschrijvingsgeld. 
 
Artikel 4 
 
De baliebijdrage van de advocaat die wordt ingeschreven tussen 1 januari en 30 juni van het kalen-
derjaar wordt bepaald op de volle bijdrage, onder voorbehoud van het hiernavolgende. 
 
De bijdrage van de advocaat die wordt ingeschreven op of na 1 juli van het kalenderjaar wordt bere-
kend volgens de hiernavolgende formule: 
 

baliebijdrage x aantal maanden tot 31 december 
12 

 
De baliebijdrage van de advocaat die wordt weggelaten tussen 1 januari en 30 juni van het kalender-
jaar wordt steeds bepaald op de helft, dermate dat de andere helft terugbetaalbaar is, mits deze 
reeds gestort was. 
 
De baliebijdrage van de advocaat die wordt weggelaten op of na 1 juli van het kalenderjaar wordt 
berekend volgens de formule: 
 

baliebijdrage x aantal maanden vanaf 1 januari 
12 

 
De maand van de aanvaarding door de raad van de inschrijving of weglating zelf is telkens inbegre-
pen. 
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Artikel 5 
 
Voor zover er een onderscheid wordt gemaakt tussen diverse categorieën van baliebijdragen, is de 
toestand op 1 januari van elk jaar bepalend. 
 
Artikel 6 
 
De bijdrage dient uiterlijk op de datum, voorzien in het reglement en hernomen in de betalingsaan-
vraag, te zijn voldaan. 
 
Bij ontstentenis van stipte betaling wordt het vervallen en opeisbaar gedeelte (50% op 31 januari en 
100% op 31 juli) van rechtswege verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 
10% van het opeisbaar gedeelte van de bijdrage, ter dekking van o.a. de invorderingskosten ont-
staan door de betalingsachterstand. 
 
 
 
Beslissing Antwerpen van 20.12.1999, gewijzigd bij beslissing van 05.01.2004, 26.01.2004 en 27 ja-
nuari 2014 
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Bibliotheek 
 

Reglement Bibliotheek van de Orde van Advocaten te 
Antwerpen 
 
Toelatingsvoorwaarden 
De Raad beslist dat de toegang tot de bibliotheek is voorbehouden voor advocaten en magistraten, 
alsook voor werknemers van de gerechtelijke diensten van het gerechtsgebouw . Mits toelating van 
de Stafhouder is de bibliotheek toegankelijk voor anderen. 
De Documentatiedienst blijft uitsluitend ter beschikking voor de advocaten 
 
Openingsdagen en -uren 

• De bibliotheek is elke werkdag doorlopend geopend van 9.00u. tot 13.00 u en van 13.30 u 
tot 17.00 

• Eventuele andere openingsdagen en uren, zoals o.m. tijdens de gerechtelijke vakantie, zul-
len tijdig ad valvas bekend gemaakt worden. 

 
Gedragscode 

•  Alle bibliotheekmaterialen dienen met zorg behandeld te worden. Het is verboden aante-
keningen te maken in de publicaties, zelfs in potlood. Documenten en boeken dienen met 
de grootste zorgvuldigheid te worden behandeld, eventuele schade zal door de bezoeker 
vergoed dienen te worden. Losbladige werken dienen volledig en in volgorde gehouden te 
worden, het losmaken van deze publicaties mag slechts onder toezicht gebeuren. 

•  In de bibliotheek moet iedere activiteit die de goede werking van de bibliotheek of de an-
dere bezoekers kan storen, vermeden worden. Het is verboden in de bibliotheek te roken, 
te eten en te drinken. Discreet en zeer beperkt gebruik van GSM-toestellen wordt toegela-
ten zolang niemand hierdoor gestoord wordt. De beltoon dient tot het minimum geredu-
ceerd te worden. 

 
Gebruik van de collectie 

• Het bezit van de bibliotheek mag niet uit de bibliotheekruimten worden verwijderd, tenzij 
mits uitdrukkelijke toestemming. Het bibliotheekpersoneel is gerechtigd de herkomst van 
een alarmsignaal aan de bibliotheekuitgang na te gaan. 

• Er worden geen boeken uitgeleend tenzij mits voorafgaande toestemming van de Stafhou-
der. Interbibliothecair leenverkeer wordt onder voorbehoud wel toegestaan. 

• •Werken die in open kast opgesteld zijn, kunnen vrij geraadpleegd worden in de leeszaal. 
Werken uit het magazijn kunnen voor consultatie opgevraagd worden bij het personeel 
van de bibliotheek. 

•  Voor het raadplegen van oude en kostbare publicaties kunnen bijzondere regels worden 
opgelegd. 

 
Gebruik van de infrastructuur 

•  Gebruikers plaatsen de boeken niet zelf terug, maar leggen deze op het hiertoe bestemde 
karretje. 

•  Gebruik van de computers dient in verband te staan met het bibliotheekgebruik. Het bibli-
otheekpersoneel is gemachtigd voorrang te verlenen aan personen die de computers voor 
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opzoekingen in bibliotheekcatalogi en juridische databanken gebruiken, tegenover perso-
nen die de computers voor andere doeleinden gebruiken. 

•  Het is verboden programma’s te installeren, instellingen van de computers aan te passen 
of paswoorden van programma’s of bestanden door te geven aan derden. Instellingen van 
de computers dienen in de huidige toestand gelaten te worden. Geconsulteerde databan-
ken worden na gebruik afgesloten 

•  Voor zover e-mailverkeer is toegelaten vanaf de ter beschikking gestelde computers, mag 
dit nooit gebruikt worden voor de doorzending van teksten, opgehaald uit de databases 
van de bibliotheek, en waardoor de eraan verbonden auteursrechten worden geschonden. 

 
Betaling facturatie 
De facturen voor de prestaties geleverd door de Studiedienst dienen betaald te worden, uiterlijk op 
de datum vermeld op de facturen. Bij ontstentenis van stipte betaling wordt deze factuur van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ten bedra-
ge van 10% ter dekking van o.a. de invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand. 
 
Sancties 
Elke inbreuk op dit reglement zal ter kennis gebracht worden van de stafhouder. 
 
 
 
Reglement goedgekeurd door de Raad van de Orde op 05.01.2004 en 26.05.2015 
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Bijstand bij verdachten 
 
Reglement op de bijstand van verdachten bij het verhoor 
 
De Raad heeft een reglement goedgekeurd op 7 februari 2011 op de bijstand van meerderjarigen, 
welk reglement werd aangevuld bij beslissing van de Raad op 29 maart 2011.  
 
Gelet op de afkondiging van de wet van 13 augustus 2011 en van het Ministerieel Besluit van 6 de-
cember 2012 tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 5 juni 2008 tot vaststelling 
van de lijst met de punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk of volledig 
kosteloze juridische tweedelijnsbijstand, waarbij in een vergoeding werd voorzien voor de prestaties 
verleend in tweedelijnsbijstand, en gelet op de ervaringen met de consultatie en de bijstand bij het 
verhoor in de praktijk, meent de Raad van de Orde van Advocaten te Antwerpen dat dit reglement 
dient te worden gewijzigd.  
 
De Raad van de Orde heeft de wettelijke opdracht de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid 
en kiesheid die aan het beroep van advocaat ten grondslag liggen en een behoorlijke beroepsuitoe-
fening moeten waarborgen, te handhaven.  
 
De consultatie en bijstand bij het verhoor blijkt in de praktijk een delicate taak voor de advocaat te 
zijn. De advocaat moet op korte termijn moeilijke beslissingen nemen en advies verlenen aan cliënten 
in een zeer kwetsbare positie, waarbij de advocaat niet te rade kan gaan bij zijn patroon of bij een 
confrater met meer ervaring in de materie, of juridische naslagwerken kan raadplegen. Het is dan 
ook in het kader van de goede kwaliteit van de bijstand en de behoorlijke beroepsuitoefening aan-
gewezen een opleiding verplicht te maken, opdat advocaten die deelnemen aan de permanentie 
goed voorbereid zouden zijn op deze taak. De raad heeft die opleiding trouwens reeds verplicht ge-
maakt bij beslissing van 24 januari 2011.  
 
Verder is het aangewezen dat kan worden nagegaan of de advocaat die de opdracht aanvaardt, ook 
de advocaat is die effectief de bijstand verleent, opdat kan worden toegezien op de behoorlijke be-
roepsuitoefening. Uit de praktijk is gebleken dat de opdrachten vaak onderling worden doorgegeven 
door advocaten, zonder overname van het dossier in Salduz, en zonder dat derhalve kan worden na-
gegaan wie verantwoordelijk is voor de geleverde bijstand. Vaak is het ook voor de cliënt niet duide-
lijk wie zijn advocaat is. Daarom is het belangrijk te bepalen wie verantwoordelijk is voor de verleen-
de bijstand en in welke gevallen in vervanging kan worden voorzien .  
 
Het gevaar is verder reëel dat advocaten meer opdrachten zullen trachten te bekomen (onder meer 
via het systeem van naamlening door andere advocaten), dan haalbaar is voor een kwalitatieve bij-
stand. De praktijk van naamlening, die erin bestaat zich in de permanentie in te schrijven voor een 
ander, ontwricht de transparantie van de permanentiedienst.  
 
Indien advocaten zich anderzijds opgeven als beschikbaar voor oproepen, enkel om hun naam te le-
nen aan andere advocaten, maar zonder de intentie te hebben zelf opdrachten te aanvaarden, geeft 
dit een vertekend beeld van de beschikbaarheid van advocaten in een gegeven tijdsblok en een gege-
ven politiezone. Er kunnen dan geen preventieve maatregelen worden genomen om tekorten te ver-
mijden. Het gevaar is dan ook groter dat op zeker ogenblik geen advocaat ter beschikking is om een 
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verdachte die bijstand wenst bij te staan, ook al lijken er zich voldoende advocaten te hebben inge-
schreven.  
 
De bestaande reglementen bieden onvoldoende soelaas om de behoorlijke beroepsuitoefening te ga-
randeren. Noch de OVB gedragscode, noch de handleiding van de Salduzwebapplicatie zijn regle-
mentair en afdwingbaar. Ook het BJB reglement biedt niet altijd een houvast, aangezien de bijstand 
in het kader van verhoor niet per definitie een tweedelijnsbijstand betreft.  
 
Om deze redenen heeft de Raad het opportuun geacht om het reglement op de bijstand van meer-
derjarigen van de Raad van de Orde van advocaten te Antwerpen van 07.02.2011 en aangevuld op 
29.03.2011, te vervangen door het volgende reglement: 
 
1. De Orde van Advocaten voorziet in een opleiding voor bijstand van verdachten tijdens het ver-
hoor. De leden van de sectie strafrecht in hoofdorde en de sectie jeugdrecht van het bureau voor ju-
ridische bijstand zijn verplicht deze opleiding éénmalig te volgen.  
 
[Enkel advocaten toegelaten tot de sectie strafrecht van het bureau voor juridische bijstand in 
hoofdorde mogen zich inschrijven in de permanentiedienst voor de bijstand bij het verhoor voor 
verdachten die geen keuze van advocaat hebben gemaakt. Enkel jeugdadvocaten toegelaten tot 
de sectie jeugdrecht mogen zich inschrijven als zijnde beschikbaar voor bijstand ter verdediging 
van minderjarigen]. 
 
2. De advocaat die zich inschrijft in de permanentie voor bijstand aan verdachten tijdens hun ver-
hoor, is van wacht en dient zelf beschikbaar te zijn binnen het opgegeven tijdsblok en de opgegeven 
politiezone. [Indien hij of een advocaat die hem vervangt overeenkomstig artikel 3, niet binnen 
twee uur ter plaatse kan zijn, dient hij de opdracht te weigeren.] Hij moet tijdens die periode ook 
zelf telefonisch bereikbaar zijn. Naamlening door zich in de permanentie in te schrijven voor een an-
der[e advocaat], is niet toegestaan. 
 
3. [De advocaat die een oproep heeft aanvaard voor een eigen cliënt of voor verdachten die geen 
keuze van advocaat hebben gemaakt, mag zich laten vervangen, wanneer hij niet zelf binnen de 
twee uur ter plaatse kan zijn. De advocaat die een oproep heeft aanvaard voor verdachten die 
geen keuze van advocaat hebben gemaakt, kan zich enkel laten vervangen door een advocaat die 
eveneens toegelaten is tot de sectie strafrecht van het bureau voor juridische bijstand in hoofdor-
de, dan wel - voor minderjarigen – tot de sectie jeugdrecht].  
 
4. De vervanging voor bijstand in de zin van artikel 3 mag alleen worden gedelegeerd aan een ta-
bleau-advocaat of aan een stagiair met minimum 4 maanden inschrijving op de lijst der stagiairs. 
Wie zich laat vervangen, zal het Salduz-nummer aan de vervanger mededelen. [Vervanging van 
een advocaat- titularis van een minderjarige kan enkel door een erkende jeugdadvocaat .]  
 
5. De advocaat die een opdracht heeft aanvaard, mag nadien zijn bijstand bij het verhoor niet weige-
ren om de enkele reden dat de verdachte verklaart onvermogend te zijn of niet onmiddellijk kan be-
talen. De advocaat mag enkel de bijstand weigeren indien de verdachte, die verklaart vermogend te 
zijn, te kennen geeft voor de bijstand niet te willen betalen. 
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6. De advocaat die een oproep heeft aanvaard blijft verantwoordelijk voor de bijstand van de ver-
dachte totdat het dossier in de Salduzwebapplicatie is overgenomen door een opvolger.  
7. De advocaat die de consultatie verstrekt voorafgaand aan een verhoor, dient tevens de bijstand te 
verlenen tijdens datzelfde verhoor, tenzij de voorafgaande consultatie telefonisch werd verleend. 
[De advocaat die de opdracht heeft aanvaard kan zich wel laten vervangen voor navolgende ver-
horen en dit overeenkomstig artikel 3 en 4. Hij zal de advocaat die hem vervangt alle nodige in-
formatie en instructies geven voor de behoorlijke bijstand bij het navolgende verhoor.] 
 
8. De permanentieadvocaat die een verdachte bijstaat die een voorkeuradvocaat had gekozen, zal 
de initiële keuze van raadsman respecteren en nadien enkel verder optreden, indien de verdachte 
zulks uitdrukkelijk verkiest. Alleszins zal hij de voorkeuradvocaat nadien zo spoedig mogelijk verwit-
tigen van het feit dat hij de verdachte heeft bijgestaan.  
 
9. Stagiairs kunnen zich op de permanentielijst voor bijstand tijdens het verhoor inschrijven, zodra 
ze minstens 4 maanden ingeschreven zijn op de lijst der stagiairs, indien zij ingeschreven zijn in de 
voorkeurmaterie strafrecht en uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening. Stagemeesters 
kunnen hun stagiairs niet verbieden deel te nemen aan de permanentie voor bijstand tijdens verho-
ren. [De deelname aan de permanentie dient verenigbaar te blijven met het OVB stagereglement 
van 07.05.2008 en de stageovereenkomst in het bijzonder, en dient evenzeer in overleg met de 
stagemeester te worden bepaald]. Stagiairs die minstens 4 maanden ingeschreven zijn op de lijst 
van stagiairs kunnen wel hun stagemeester vervangen overeenkomstig artikel 3. Elk hiermee strijdig 
beding in de stageovereenkomst is verboden.  
 
 
 
Aldus beslist door de Raad van de Orde van advocaten te Antwerpen tijdens de zitting van 17 juni 
2013 en 9 september 2013 en gewijzigd bij beslissing van de Raad van de Orde van 16 december 
2013.  
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Bureau voor juridische bijstand 
 

Reglement op de juridische eerstelijnsbijstand en kosteloze 
tweedelijnsbijstand  
 
Beslissing Raad van de Orde van Advocaten te Antwerpen van 22 september 2014 ter vervanging van 
het reglement aangenomen bij beslissing van de Raad van 27 januari 1997, gewijzigd op 31 januari 
2005, 18 december 2006, 8 januari 2007, 14 mei 2007, 28 juni 2010, 6 mei 2013 en 16 december 
2013.  
 
Toelichting: 
Artikel 508/7 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat: 
- bij elke balie de Raad van de Orde van Advocaten een bureau voor juridische bijstand instelt vol-
gens de nadere regels en de voorwaarden die hij bepaalt, 
- het bureau onder meer tot taak heeft om wachtdiensten te organiseren; 
- de Orde van Advocaten jaarlijks een lijst opstelt met de advocaten die in hoofdzaak of in bijkomen-
de orde prestaties wensen te verrichten in het kader van de door het bureau georganiseerde juridi-
sche tweedelijnsbijstand; 
- de lijst de voorkeurmateries vermeldt die de advocaten opgeven en die zij staven of waarvoor zij 
zich ertoe verbinden een opleiding te volgen die door de Raad van de Orde of de in de artikel 488 
bedoelde overheden wordt georganiseerd; 
- tegen de weigering tot inschrijving op de lijst beroep kan worden ingesteld overeenkomstig artikel 
432bis en 
- het bureau de lijst van de advocaten overzendt aan de commissie voor juridische bijstand. 
 
Artikel 508/8 Gerechtelijk Wetboek bepaalt verder dat: 
-de Orde van Advocaten toeziet op de kwaliteit van de prestaties die door de advocaten worden 
verstrekt in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand; 
-in geval van tekortkoming de Raad van de Orde van Advocaten met een met redenen omklede be-
slissing een advocaat kan schrappen van de in artikel 508/7 bedoelde lijst, volgens de bij de artikelen 
458 tot 463 bepaalde procedure. 
 
 
In uitvoering van deze wettelijke opdracht neemt de Raad van de Orde van Advocaten te Antwerpen 
volgend reglement aan. 
 
Artikel 1: De secties 
Het Bureau voor Juridische Bijstand van de Orde van Advocaten te Antwerpen wordt georganiseerd 
in verschillende secties. Elke sectie omvat één of meerdere voorkeurmateries. De advocaten die als 
vrijwilliger willen optreden, kiezen in welke sectie of secties zij willen deelnemen aan de kosteloze 
tweedelijnsbijstand en in welke voorkeurmateries. Het Bureau voor Juridische Bijstand stelt jaarlijks 
een lijst op van de verschillende secties en van de voorkeurmateries die onder de secties vallen.  
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Artikel 2: Samenstelling en organisatie van het Bureau voor Juridische Bijstand 
§ 1. Het Bureau voor Juridische Bijstand van de Orde van Advocaten te Antwerpen is samengesteld 
uit: 
a) één voorzitter en één adjunct-voorzitter, waarvan minstens één lid van de Raad van de Orde is 
b) één coördinator 
c) één sectiehoofd per sectie 
d) één of meerdere correctoren per sectie 
 
§ 2. De algemene leiding van het Bureau voor Juridische Bijstand berust bij de voorzitter, die hierin 
wordt bijgestaan door de adjunct-voorzitter. De voorzitter en de adjunct-voorzitter worden bij het 
begin van elk gerechtelijk jaar door de stafhouder aangesteld. De mandaten van voorzitter en ad-
junct-voorzitter zijn in principe slechts éénmaal hernieuwbaar. De Raad kan hierop om dwingende 
redenen een afwijking toestaan. 
 
§ 3. Op voordracht van de voorzitter, stelt de stafhouder jaarlijks de sectiehoofden en de correcto-
ren aan. Onverminderd het recht van de stafhouder om deze mandaten onmiddellijk te beëindigen, 
is het mandaat van de sectiehoofden en van de correctoren jaarlijks hernieuwbaar 
 
§ 4. De dagelijkse leiding van het Bureau voor Juridische Bijstand berust bij de coördinator. 
 
§ 5. De sectiehoofden coördineren en organiseren, onder leiding en toezicht van de voorzitter en de 
adjunct-voorzitter, de tweedelijnsbijstand in hun sectie. Zij zien toe en zijn medeverantwoordelijk 
voor de verdeling van de zaken door het Bureau voor Juridische Bijstand en voor de puntentoeken-
ningen door de correctoren in de voorkeurmateries van hun sectie. Zij behandelen de klachten van 
rechtzoekenden en zij behartigen alle andere taken die hen door de voorzitters worden toebedeeld. 
Zij waken over de bijscholing, het behalen van de vereiste punten permanente vorming en de kwali-
teit van de tweedelijnsbijstand binnen hun sectie. Hiertoe kunnen de sectiehoofden ook sectiever-
gaderingen organiseren. Zij stellen de aanwezigheid van de advocaten van hun sectie hierop al dan 
niet verplicht.  
 
§ 6. De correctoren doen nazicht van de door de advocaten ingediende puntenverslagen en kennen 
de punten toe, rekening houdend met de wet, de uitvoeringsbesluiten, het OVB-vademecum, en 
met de richtlijnen van de voorzitters en van de sectiehoofden. 
 
§ 7. Alle communicatie met het Bureau, zoals verzoeken tot aanstelling uitgaande van advocaten, 
verzoeken tot ontheffingen, puntentoekenning en mededeling van documenten door advocaten ge-
beurt uitsluitend digitaal, via het door het Bureau voor Juridische Bijstand ter beschikking gestelde 
digitaal loket. 
 
Artikel 3: Bevoegdheden van het Bureau voor Juridische Bijstand 
§ 1. Het Bureau voor Juridische Bijstand heeft de volgende bevoegdheden:  
- het verzenden van de lijst van de advocaten die optreden in het kader van de tweedelijnsbijstand 
aan de commissie voor juridische bijstand;  
- het toezicht op de kwaliteit van de juridische tweedelijnsbijstand; 
-de aanstellingen, beëindigingen en ontheffingen inzake juridische tweedelijnsbijstand, inbegrepen 
het verlenen van toestemming aan advocaten om aan hun cliënten juridische tweedelijnsbijstand te 
verlenen; 
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- de aanstelling van tolken voor begunstigden van de tweedelijnsbijstand en de begroting van diens 
kostenvergoedingen; 
- het nazicht van de verslagen van advocaten; 
-het jaarlijks verzenden van een verslag inzake de werking van de juridische tweedelijnsbijstand aan 
de commissie voor juridische bijstand en aan de minister van Justitie; 
- de toekenning van punten aan de advocaten; 
- de organisatie van wachtdiensten, waaronder de jeugdpermanentie en de permanentie voor bij-
stand bij verhoren; 
-de behandeling van klachten. 
 
§ 2. De Raad kan het Bureau voor Juridische Bijstand alle andere bevoegdheden en taken geven, die 
verband houden met de tweedelijnsbijstand. 
 
Artikel 4: Samenstelling van de lijsten van advocaten die deelnemen aan de eerstelijnsbijstand of 
de tweedelijnsbijstand 
§ 1. De Raad van de Orde keurt jaarlijks de lijst goed van advocaten die prestaties wensen te verrich-
ten in het kader van de tweedelijnsbijstand. Het Bureau voor Juridische Bijstand draagt, in opdracht 
van de Raad van de Orde, zorg voor het voorbereiden van de door de Raad van de Orde goed te keu-
ren lijst. Deze lijst wordt, na goedkeuring, jaarlijks overgemaakt aan de Commissie voor Juridische 
Bijstand. 
 
§ 2. De vrijwilligers die prestaties wensen te verrichten in het kader van de juridische tweedelijnsbij-
stand kunnen op elk ogenblik via het privaat luik van de website van de Orde hun verzoek tot opna-
me op de lijst aan het Bureau voor Juridische Bijstand overmaken. Zij duiden hierbij aan in welke 
secties en voor welke voorkeurmateries zij in hoofdorde of in bijkomende orde wensen ingeschre-
ven te worden. De Raad zal het verzoek tot opname op de lijst voor het lopende kalenderjaar be-
oordelen op de eerstvolgende beschikbare zitting. De Raad oordeelt per sectie over het verzoek tot 
opname. Zolang de advocaat niet op de lijst is opgenomen kan hij noch in hoofdorde, noch in bijko-
mende orde worden aangesteld, tenzij in de secties waarvoor zijn opname reeds werd goedgekeurd. 
 
§ 3. Het Bureau voor Juridische Bijstand zal daarnaast alle advocaten van de balie jaarlijks uitnodigen 
om hetzij hun verzoek tot weglating van de lijst, hetzij hun verzoek tot opname op de lijst, in te die-
nen tegen 30 september van het lopende kalenderjaar of tegen een andere door het Bureau te be-
palen datum. De advocaten die reeds werden opgenomen op de lijst van het lopende kalenderjaar 
zullen worden verondersteld hun verzoek voor opname op de lijst voor het volgende kalenderjaar te 
hernieuwen, tenzij zij tegen deze datum hun weglating van de lijst, desgevallend voor een bepaalde 
sectie of voorkeurmaterie, hebben aangevraagd. 
 
§ 4. De opname van een advocaat in een sectie voor één of meerdere voorkeurmateries van die sec-
tie, in hoofdorde, betekent dat de advocaat kan aangesteld worden door het Bureau voor Juridische 
Bijstand, in de gekozen voorkeurmaterie(s) van die sectie. De advocaat opgenomen in een sectie in 
hoofdorde, kan daarnaast verzoeken aangesteld te worden voor elke rechtzoekende die recht heeft 
op juridische bijstand en die zich rechtstreeks tot de advocaat richt, in eender welke voorkeurmate-
rie en voor elke zaak die de advocaat aanvaardt.  
 
§ 5. De opname van een advocaat in een sectie voor één of meerdere voorkeurmateries van die sec-
tie, in bijkomende orde betekent dat de advocaat enkel aanvaardt om een rechtzoekende te helpen 
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die recht heeft op juridische bijstand en die zich rechtstreeks tot de advocaat richt, in elke zaak die 
de advocaat aanvaardt, zonder dat hij rechtstreeks kan aangesteld worden door het Bureau voor Ju-
ridische Bijstand. 
 
§ 6. Om opgenomen te worden op de jaarlijkse lijst van vrijwilligers in het kader van de eerstelijns-
bijstand of van de tweedelijnsbijstand, dient de advocaat te hebben voldaan aan zijn verplichtingen 
in het kader van het reglement inzake permanente vorming.  
 
§ 7. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 5 dient de advocaat om opgenomen te worden op 
de jaarlijkse lijst in een bepaalde sectie en in hoofdorde, bovendien in principe aan te tonen dat hij 
het voorgaande gerechtelijk jaar, dan wel het lopende gerechtelijk jaar (niet cumulatief) minstens 5 
punten voor permanente vorming heeft gehaald in één of meerdere voorkeurmateries van de sectie 
waarin hij zijn opname verzoekt.  
 
Dit geldt ook voor de advocaat die reeds eerder was ingeschreven in hoofdorde in een andere sec-
tie, wanneer deze zijn opname verzoekt in een sectie waarin hij het lopende of het voorbije kalen-
derjaar (niet cumulatief) al méér dan 5 aanstellingen heeft bekomen. 
 
Dit geldt niet voor de advocaat die voordien nog niet was ingeschreven op de lijst in hoofdorde of 
bijkomende orde, wanneer deze slechts zijn opname verzoekt in een sectie in bijkomende orde. 
 
Dit geldt evenmin voor de stagiairs die naar aanleiding van hun opname op het tableau van advoca-
ten, verzoeken opgenomen te worden in een sectie, hetzij in hoofdorde, hetzij in bijkomende orde, 
wanneer zij reeds ingeschreven waren in één of meerdere voorkeurmaterie(s) van die sectie tijdens 
het laatste jaar van hun stage. 
 
§ 8. Naast de vrijwilligers worden verplicht alle stagiairs opgenomen op de jaarlijkse lijst, na het ver-
strijken van vier maanden volgend op de datum van opname op de lijst van stagiairs, en dit in het 
kader van hun beroepsopleiding. De stagiairs delen vóór het verstrijken van deze termijn aan het Bu-
reau voor Juridische Bijstand mee, voor welke voorkeurmateries zij zich willen inschrijven. Stagiairs 
zijn verplicht om zich minimaal voor drie voorkeurmateries in hoofdorde in te schrijven. De Raad van 
de Orde kan - op voordracht van de voorzitter - één of meerdere voorkeurmateries in hoofdorde 
verplicht opleggen aan de stagiairs. Deze verplichte voorkeurmateries worden jaarlijks door het Bu-
reau voor Juridische Bijstand meegedeeld aan de stagiairs. 
 
Artikel 5: Toezicht op de kwaliteit van de juridische tweedelijnsbijstand 
§ 1. Zijn gehouden tot het bijwonen van de door het sectiehoofd verplichte sectievergaderingen en 
tot het per gerechtelijk jaar behalen van minimaal vijf punten voor permanente vorming goedge-
keurd voor deze sectie: 
 
§ 1.1. De advocaat die in hoofdorde is opgenomen op de lijst van deze sectie, 
§ 1.2. De advocaat die in bijkomende orde is opgenomen op de lijst van deze sectie en die in het lo-
pende kalenderjaar méér dan 5 aanstellingen in deze sectie wenst te bekomen, en  
 
§ 1.3. De advocaat die in hoofdorde is opgenomen op de lijst van een sectie en die in een andere 
sectie waarin hij niet is ingeschreven, in het lopende kalenderjaar in bijkomende orde méér dan vijf 
aanstellingen in deze andere sectie wenst te bekomen. 
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§ 2. De advocaten bedoeld in § 1.2 en § 1.3 die reeds vijf aanstellingen in een bepaalde sectie heb-
ben bekomen in het lopende kalenderjaar dienen aan het Bureau aan te tonen dat zij het voorgaan-
de gerechtelijk jaar, dan wel het lopende gerechtelijk jaar 5 vormingspunten hebben behaald binnen 
die sectie, alvorens zij een zesde aanstelling kunnen bekomen. 
 
§ 3. Punten voor vorming zoals voorzien in artikel 5 § 1 kunnen niet overgedragen worden naar het 
volgende gerechtelijk jaar. Gelet op de beroepsopleiding die stagiairs verplicht volgen, geldt de ver-
plichting tot het behalen van 5 vormingspunten in het kader van de permanente vorming slechts 
vanaf het gerechtelijk jaar waarin de vrijwilliger wordt opgenomen op het tableau, dit in tegenstel-
ling tot hetgeen voorzien is in het reglement inzake permanente vorming.  
 
§ 4. De Stafhouder kan als bewarende maatregel, en onverminderd eventuele tuchtrechtelijke ver-
volging, de advocaat die tekort komt aan zijn of haar verplichtingen in het kader van de tweedelijns-
bijstand, tijdelijk schorsen als vrijwilliger op de lijst. De Raad van de Orde kan deze advocaat bij een 
met reden omklede beslissing schrappen van de lijst van het lopende kalenderjaar overeenkomstig 
artikel 508/8 Ger. W., volgens de bij de artikelen 458 tot 463 bepaalde procedure.  
 
§ 5. De Raad kan beslissen de advocaat die tekort is gekomen aan zijn of haar verplichtingen niet 
opnieuw op te nemen op de lijst overeenkomstig artikel 4. Deze advocaat kan voorafgaand, desge-
vallend op zijn verzoek, voor de Raad van de Orde worden geroepen om over de tekortkoming toe-
lichting te verschaffen. 
 
§ 6. De tekortkomingen waarvan sprake in §4 of §5, kunnen onder meer bestaan in één of meerdere 
door het Bureau gegrond verklaarde klachten, gebrek aan diligentie, het onrechtmatig vragen van 
erelonen aan rechtzoekenden toegelaten tot de tweedelijnsbijstand, het niet bijwonen van de ver-
plichte sectievergaderingen of het niet behalen van de verplichte 5 vormingspunten.  
 
§ 7. Met 5 punten in artikel 4 § 7 en in artikel 5 wordt bedoeld 5 juridische punten, tenzij de Raad 
oordeelt op advies van het sectiehoofd dat bepaalde niet-juridische punten eveneens aanvaard 
kunnen worden. 
 
Artikel 6: Aanstellingen van advocaten 
§ 1. Ambtshalve aanstellingen: 
Advocaten kunnen ambtshalve worden aangesteld door de stafhouder of door de voorzitter van het 
Bureau voor Juridische Bijstand, wanneer krachtens de wet een advocaat moet worden toegevoegd 
zoals voorzien in artikel 508/21 tot en met 508/23 Ger. W. Wanneer de Stafhouder ambtshalve een 
advocaat aanstelt, stelt hij het Bureau hiervan in kennis, waarna het Bureau de aanstelling verder 
opvolgt.  
 
§ 2. Andere aanstellingen: 
 
§ 2.1. Aanstelling op verzoek van de rechtzoekende: 
 
§ 2.1.1. De aanstelling van een advocaat kan gebeuren na doorverwijzing door de personen die de 
eerstelijnsbijstand bieden overeenkomstig artikel 508/8 Ger.W., hetzij door advocaten op de zitda-
gen overeenkomstig artikel 508/5, hetzij door een andere organisatie voor juridische bijstand.  
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§ 2.1.2. De advocaat die op de zitdagen eerstelijnsbijstand verleent en rechtzoekenden doorverwijst 
naar het Bureau voor Juridische Bijstand, mag in dezelfde zaak zelf geen juridische tweedelijnsbij-
stand verlenen, behalve in spoedeisende gevallen, of mits uitdrukkelijke instemming van het Bureau 
voor Juridische Bijstand overeenkomstig art. 508/12 Ger.W. Alleszins deelt deze advocaat zulks zo 
spoedig mogelijk mee aan de Voorzitter van het Bureau. 
 
§ 2.1.3. Indien de rechtzoekende geen advocaat heeft gekozen op de in artikel 508/7 Ger.W. be-
doelde lijst, wijst het bureau de advocaat op de lijst aan, die de voorkeurmaterie waarover de zaak 
handelt heeft gekozen en die binnen die voorkeurmaterie het langst geleden een zaak toegewezen 
kreeg. In geval van hoogdringendheid of bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgewe-
ken. 
 
§ 2.2. Aanstelling op verzoek van de advocaat: 
 
§ 2.2.1. Elke advocaat die vaststelt dat zijn cliënt beantwoordt aan de voorwaarden om juridische 
tweedelijnsbijstand te genieten, heeft de deontologische plicht deze cliënt hiervan te informeren. 
De advocaten zullen, indien zij werden aangesteld voor één welbepaalde zaak, de cliënt erop wijzen 
dat hij desgevallend ook voor eventuele andere zaken recht heeft op kosteloze tweedelijnsbijstand.  
 
§ 2.2.2. De advocaat wiens naam op de lijst voorkomt en tot wie een rechtzoekende zich heeft ge-
wend, zonder zich eerst bij het Bureau aan te melden, vraagt aan het Bureau de toestemming om 
aan zijn cliënt de juridische tweedelijnsbijstand te verlenen, indien hij van oordeel is dat deze aan-
spraak kan maken op gedeeltelijke of volledige kosteloosheid. Hij dient het aanstellingsverzoek vol-
ledig digitaal in te vullen en door te sturen en alle stavingsstukken betreffende het recht op volledi-
ge of gedeeltelijke kosteloosheid per fax of door het opslaan van een bestand in het digitaal loket 
over te maken aan het Bureau. 
 
§ 2.2.3. Geen aanstelling kan worden verleend indien de aanvraag tot aanstelling wordt doorge-
stuurd méér dan 1 maand na de eerste prestatie in tweedelijnsbijstand waarvoor de aanstelling 
wordt gevraagd, zelfs indien er wordt bewezen dat de cliënt recht had op de volledige kosteloosheid 
ten tijde van deze prestaties. 
 
§ 3. De advocaat opgenomen op de lijst in hoofdorde zal het Bureau minstens 1 week op voorhand 
verwittigen van zijn vakanties, opdat hij in deze periode niet zou worden aangesteld in nieuwe za-
ken. 
 
Artikel 7: Behandeling van de zaken in tweedelijnsbijstand 
§ 1. De advocaat maakt geen onderscheid in de wijze van behandeling van zaken die hij in tweede-
lijnsbijstand behandelt, enerzijds, of waarin hij betalend optreedt, anderzijds, en behandelt elke 
zaak even diligent en met dezelfde toewijding. 
 
§ 2. Het is de advocaat in geen geval toegelaten zich rechtstreeks te richten tot de rechtzoekende 
waarvoor hij is aangesteld in tweedelijnsbijstand met het oog op de betaling van erelonen en kos-
ten. Hij mag evenmin, zelfs ongevraagd, betaling van erelonen en kosten ontvangen, zelfs niet van 
derden, voor prestaties waarvoor hij aangesteld is of was in tweedelijnsbijstand. In spoedeisende 
gevallen kan het Bureau hem toestemming verlenen om voorschotten te innen, enkel voor ge-
rechtskosten. 
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§ 3. De advocaat dient het Bureau voor Juridische Bijstand onmiddellijk in te lichten wanneer hij 
meent dat de rechtzoekende door een wijziging van zijn gezinsinkomen of gezinssituatie geen recht 
meer heeft op kosteloze tweedelijnsbijstand. Hij mag ook dan pas erelonen en kosten vragen en 
ontvangen, nadat hem ontslag werd verleend en enkel voor prestaties en kosten verricht vanaf zijn 
ontslag. 
 
§ 4. Elke advocaat is verantwoordelijk voor de zaak die hem of haar is toegewezen in het kader van 
de juridische tweedelijnsbijstand en zal deze in principe persoonlijk behandelen. Hij kan zich onder 
zijn verantwoordelijkheid laten vervangen door een andere advocaat. De advocaat zal zich zo nodig 
verplaatsen naar andere arrondissementen of zo nodig beroep doen op een vervanger. In die geval-
len zorgt de aangestelde advocaat voor de vergoeding van de advocaat, die niet gerechtigd is zelf 
punten te vorderen voor de vervanging.  
 
Artikel 8: De eerstelijnsbijstand en kosteloze tweedelijnsbijstand door stagiairs 
§ 1. De advocaat-stagiair is verplicht om, als deel van zijn beroepsopleiding, deel te nemen aan de 
zitdagen voor juridische eerstelijnsbijstand en tevens aan de kosteloze tweedelijnsbijstand.  
 
§ 2. De stagiair die is aangesteld in een strafzaak die tot een procedure voor het Hof van Assisen kan 
leiden, is verplicht om de bijstand van een tableau-advocaat te vragen aan de voorzitter van het Bu-
reau voor Juridische Bijstand.  
 
§ 3. De aanstelling van de stagiair komt niet ten einde bij zijn of haar opname op het tableau van de 
Orde van Advocaten, behoudens andersluidende beslissing van het Bureau voor Juridische Bijstand. 
 
§ 4. De stagiair die ambtshalve wordt aangesteld voor minderjarigen in het kader van de jeugdbe-
scherming, geïnterneerden en in alle andere zaken waarin de voorzitter van het Bureau voor Juridi-
sche Bijstand dit nodig acht, zal de belangen van zijn of haar cliënt blijven waarnemen tot elke maat-
regel ten aanzien van zijn of haar cliënt beëindigd is, zolang zij stagiair zijn.  
 
§ 5. De stagiair die deelneemt aan de zitdagen voor eerstelijnsbijstand en de vreemdelingenperma-
nentie, dient de instructies van de tableau-advocaat die er de leiding van heeft, stipt op te volgen. 
 
Artikel 9: Einde van de aanstelling 
§ 1. De advocaat dient elke zaak, waarvoor hij of zij is aangesteld in tweedelijnsbijstand, te beharti-
gen tot de volledige beëindiging van de zaak. Dit geldt niet wanneer de advocaat ontheffing bekomt 
van het Bureau voor Juridische Bijstand omdat de rechtzoekende niet langer voldoet aan de voor-
waarden voor tweedelijnsbijstand, of wanneer hij kennelijk geen medewerking verleent bij de ver-
dediging van zijn belangen overeenkomstig artikel 508/18 Ger.W. 
 
§ 2. De advocaat vult zo spoedig mogelijk na het beëindigen van de zaak of na de ontheffing, en ten 
laatste 5 jaar na de laatste nuttige prestatie, digitaal het verslagformulier volledig in, en voegt de 
nodige stukken om zijn prestaties aan te tonen. Door het afsluiten van het dossier wordt zijn verzoek 
tot ontslag overgemaakt aan het Bureau. Op verzoek van het Bureau geeft hij elke gevraagde bijko-
mende toelichting over de behandeling van de zaak.  
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§ 3. Opvolging:  
 
§ 3. De opvolging van een advocaat die optreedt in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand 
door een advocaat die eveneens wil optreden in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand is 
mogelijk onder de hieronder bepaalde voorwaarden: 
 
§ 3.1. Indien er een vertrouwensbreuk of andere ernstige reden is in hoofde van de rechtzoekende 
t.a.v. de door het Bureau voor Juridische Bijstand of de stafhouder aangestelde advocaat, meldt de 
rechtzoekende of de kandidaat opvolgende advocaat deze ernstige reden of deze vertrouwensbreuk 
schriftelijk en gemotiveerd aan het Bureau voor Juridische Bijstand. 
 
§ 3.2. Het Bureau voor Juridische Bijstand deelt het verzoek van de rechtzoekende of van zijn advo-
caat tot aanstelling in opvolging onmiddellijk mee aan de eerst aangestelde advocaat met de vraag 
binnen de twee werkdagen of in geval van hoogdringendheid per kerende te melden of er bezwaar 
bestaat tegen de opvolging: 
 
§ 3.3. Als er geen bezwaar wordt geformuleerd kan de opvolging in principe worden toegestaan. In 
dat geval krijgt de opgevolgde advocaat ontheffing en worden de opvolgende advocaat en de recht-
zoekende daarvan in kennis gesteld door het Bureau voor Juridische Bijstand. 
 
§ 3.4. Als er bezwaar wordt geuit tegen de opvolging, wordt aan de verzoekende partij die de opvol-
ging vraagt, meegedeeld dat de opvolging niet kan worden toegestaan. Na eventuele toelichting kan 
de voorzitter alsnog tot ontheffing overgaan indien alsnog een vertrouwensbreuk of een andere 
ernstige reden tot opvolging wordt aangetoond. 
 
§ 3.5. Als een opvolging wordt geweigerd, wordt de rechtzoekende daarvan eveneens via aangete-
kend schrijven in kennis gesteld. 
 
§ 3.6. Zolang de eerst aangestelde advocaat geen ontheffing kreeg, blijft deze aangesteld.  
 
§ 3.7. Indien de opgevolgde advocaat wordt opgevolgd door een advocaat die optreedt in het kader 
van de juridische tweedelijnsbijstand, worden de punten verdeeld tussen de opgevolgde advocaat 
en de opvolger, naargelang de effectief door hen verleende prestaties, zonder dat de punten voor 
de onderscheiden advocaten samen het maximum van de in de nomenclatuur voorziene punten 
mag overschrijden. Wanneer de opvolging gebeurt in een dossier waarin de advocaat aangesteld 
werd onder gedeeltelijke kosteloosheid, dient ook de provisie zo verdeeld te worden dat het bedrag 
van de provisie de waarde aan de opgevolgde advocaat toegekende punten niet overschrijdt. 
 
Artikel 10: Toekenning van punten 
§ 1. Op het ogenblik van het afsluiten van het dossier door het Bureau voor Juridische Bijstand 
wordt tevens het aantal toegekende punten door het Bureau voor Juridische Bijstand digitaal aan de 
advocaat meegedeeld. 
 
§ 2. De advocaat, die niet akkoord gaat met het aantal toegekende punten, richt binnen dertig da-
gen na deze mededeling een gemotiveerd verzoek tot herziening aan het Bureau voor Juridische Bij-
stand die dit voorlegt aan de corrector. Bij afwezigheid van een gemotiveerd verzoek binnen die 
termijn is het aantal toegekende punten definitief. Indien na de beoordeling van zulk verzoek, de 
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advocaat nog steeds niet akkoord gaat, wordt de betwisting voorgelegd aan de Voorzitter van het 
Bureau voor Juridische Bijstand die beslist. De advocaat kan desgewenst het geschil laten beslechten 
door middel van arbitrage overeenkomstig artikelen 1676 en verder Ger.W. De advocaat richt zich 
tot zijn stafhouder die een arbiter zal aanwijzen. 
 
§ 3. In geval de betwisting omtrent de puntentoekenning niet vóór 31 augustus van het lopend ge-
rechtelijk jaar kan beëindigd worden, wordt het uiteindelijk weerhouden puntenaantal gevoegd bij 
de punten voor het gerechtelijk jaar waarin de eindbeslissing wordt genomen . 
 
§ 4. De puntentoekenning door het Bureau voor Juridische Bijstand gebeurt onder voorbehoud van 
wijziging tijdens de kruiscontrole . 
 
 
 
Goedgekeurd door de raad van de Orde in zijn zitting van 22 september 2014. 
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Elektronische communicatie 
Reglement Protocol Hof/Arbeidshof iz. electronische 
communicatie 
 
Enig Artikel: 
Wanneer een advocaat van zijn tegenstrever binnen de conclusietermijnen per post, per fax, per e- 
mail of per drager conclusies heeft ontvangen, is het strijdig met de deontologie de wering uit de 
debatten na te streven wegens laattijdige neerlegging ter griffie van deze conclusies 
 
 
 
Raad van de Orde Antwerpen 11 maart 2013 
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Erelonen 
 

Reglement op de invordering en taxatie van erelonen 
 
Afdeling I. Invordering erelonen 
 
Art. 1 
Met het oog op een minnelijke oplossing van ereloonbetwistingen organiseert de raad van de Orde 
een bemiddeling, waarop beroep kan worden gedaan mits voorafgaande betaling van een retributie, 
waarvan het bedrag door de raad wordt vastgesteld. 
 
De bemiddeling is facultatief. De bemiddelaars worden door de raad van de Orde aangeduid. Partij-
en worden door de stafhouder opgeroepen. Over het resultaat van de bemiddeling wordt door de 
bemiddelaar proces-verbaal opgesteld, waarvan elke partij op verzoek afschrift kan bekomen. 
 
Art. 2 
Een advocaat laat zich voor de gerechtelijke invordering van erelonen vertegenwoordigen door een 
confrater vreemd aan zijn kantoor. 
 
Art. 3 
Zodra de procedure is ingeleid, bezorgt de advocaat kopie van de dagvaarding of van de inleidende 
akte aan de stafhouder. De advocaat zal aan de stafhouder ook onverwijld kopie bezorgen van de 
gerechtelijke of arbitrale uitspraak of van de akte waaruit het met de cliënt bereikte akkoord blijkt. 
De advocaat die hem in de procedure vertegenwoordigt, ziet toe op de naleving van deze verplich-
ting. 
 
Art. 4 
Bij de invordering van erelonen mag in procedurestukken over de aard van de voor de cliënt verrich-
te prestaties alleen de voor die invordering strikt noodzakelijke informatie worden vrijgegeven. 
 
Art. 5 
Wanneer de advocaat genoodzaakt is om tot uitvoerend beslag over te gaan, zal hij hierbij de nodige 
redelijkheid in acht nemen, evenals de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid. 
 
 
Afdeling II. Taxatie en adviezen van de raad inzake erelonen 
 
Art. 6 
In alle gevallen waarin de raad van de Orde gevat wordt om zich uit te spreken of advies uit te bren-
gen over ereloonstaten, stelt hij een taxatiecommissie aan, bestaande uit drie leden of voormalige 
leden van de raad. 
 
Art. 7 
De taxatiecommissie nodigt partijen of hun advocaat uit om binnen een termijn die zij bepaalt hun 
standpunt schriftelijk toe te lichten en haar alle bewijsstukken te bezorgen die zij nuttig achten, be-
hoorlijk geïnventariseerd.  
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De advocaat wiens ereloon ter discussie ligt, bezorgt de taxatiecommissie binnen de voormelde 
termijn alleszins volgende stukken: 
- het chronologisch gerangschikt dossier procedurestukken 
- het geïnventariseerd dossier bewijsstukken 
- per geadresseerde de chronologisch gerangschikte briefwisseling 
- een korte omschrijving van het voorwerp van de zaak 
- een opsomming van de geleverde prestaties 
- een gedetailleerde lijst van de aangerekende kosten 
- het bedrag en de berekeningswijze van het ereloon 
- een overzicht van de gebeurlijk ontvangen voorschotten 
 
Art. 8 
Op schriftelijk verzoek wordt elke partij die zulks wenst door de taxatiecommissie gehoord.  
 
Art. 9 
De taxatiecommissie bezorgt partijen het verslag dat zij voornemens is aan de raad van de Orde voor 
te leggen in voorlezing. Partijen kunnen binnen de door de taxatiecommissie vastgestelde termijn 
hierop schriftelijk opmerkingen formuleren. 
 
Na het verstrijken van die termijn maakt de taxatiecommissie haar definitief verslag samen met de 
gebeurlijke opmerkingen van partijen over aan de stafhouder, die het dossier op de eerstvolgende 
raad agendeert. 
 
Art. 10 
De raad van de Orde neemt de eindbeslissing. Indien hij het advies van de taxatiecommissie niet 
volgt op grond van argumenten die tijdens de procedure voor de taxatiecommissie nog niet ter 
sprake zijn gekomen, zal de taxatiecommissie deze argumenten eerst aan partijen voorleggen waar-
na opnieuw gehandeld wordt conform art. 9 hiervoor. 
 
 
Afdeling III. Gerechtsdeskundigen inzake erelonen 
 
Art. 11 
Uitsluitend advocaten daartoe gemachtigd door de raad van de Orde mogen zich bij de rechtscolle-
ges opgeven als gerechtsdeskundige inzake begroting van erelonen. 
 
 
 
Antwerpen, 17.12.2012 
Gewijzigd bij beslissing van de raad van 26.05.2015 
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Jaarlijkse prijs 
 

Reglement jaarlijkse prijs van de Orde van advocaten te 
Antwerpen 
 
Artikel 1 
De Orde van Advocaten te Antwerpen schrijft jaarlijks een prijs uit voor een juridische verhandeling 
opgesteld door één of meer studenten van de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen (UA). 
 
De verhandeling moet betrekking hebben op een materie of een onderwerp waarvan de studie gere-
lateerd is aan de advocatuur en/of van praktisch nut kan zijn bij de uitoefening van het beroep van 
advocaat.” 
 
Artikel 2 
Zowel individuele als collectief opgestelde verhandelingen kunnen worden ingediend. De verhande-
ling moet voldoen aan alle wetenschappelijke en redactionele vereisten die door de faculteit rech-
ten van de Universiteit Antwerpen (UA) worden opgelegd en moet in correct en vlot Nederlands ge-
schreven zijn. 
 
Artikel 3 
De verhandelingen worden ingediend op voordracht van een lid van het academisch personeel van 
de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen (UA). Zij worden ingediend voor 1 juni en even-
eens voor die datum elektronisch bezorgd aan het secretariaat van de Stafhouder te Antwerpen (se-
cretariaat@balieantwerpen.be). 
 
Artikel 4 
De jury van de jaarlijkse prijs van de Orde van Advocaten te Antwerpen is samengesteld uit vijf le-
den. De Stafhouder van de Antwerpse balie is van rechtswege lid en zit de vergadering van de jury 
voor. Voorts is de jury samengesteld uit twee professoren-docenten aangesteld bij de faculteit rech-
ten van de Universiteit Antwerpen (UA) en twee advocaten, lid van de Orde van Advocaten te Ant-
werpen, hiertoe aangesteld door de Raad van de Orde. 
 
Deze jury bepaalt zelf het agenda van haar werkzaamheden maar beslist alleszins uiterlijk één week 
voor de plechtige proclamatie van de masters in de rechten van het lopende academiejaar. 
 
Artikel 5 
De prijs bedraagt 1250 Euro (duizend tweehonderd vijftig Euro). Indien geen laureaat voor de jury in 
aanmerking wordt genomen voor uitreiking van deze prijs, wordt hij dat academiejaar niet uitge-
reikt. De jury kan beslissen om voor een academiejaar geen prijs toe te kennen. 
 
Artikel 6 
De faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen (UA) draagt er zorg voor dat de prijs ter gelegen-
heid van de plechtige proclamatie van de masters in de rechten kan worden uitgereikt aan de laure-
aat of laureaten. De Orde van Advocaten te Antwerpen draagt er zorg voor dat de Stafhouder dan 
wel zijn afgevaardigde aanwezig is bij deze plechtige proclamatie om de prijs uit te reiken met toe-
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lichting van het oordeel van de jury en verklaring van het nut van het academisch werk met betrek-
king tot de baliepraktijk. 
Artikel 7 
Indien de bekroonde verhandeling wordt gepubliceerd, zal de auteur bij elke publicatie melding ma-
ken van de bekroning met jaarlijkse prijs van het werk door de Orde van Advocaten te Antwerpen 
 
 
 
Reglement Orde van advocaten Antwerpen 25.11.2013 gewijzigd op 20.10.2014 
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Stafhouder 
 
Verkiezingen – Reglement betreffende de verkiezing van de 
stafhouder, de vice-stafhouder en de leden van de raad van de 
Orde van Advocaten te Antwerpen en betreffende de wijze van 
verkiezing van de Antwerpse leden van de algemene 
vergadering van de Orde van Vlaamse Balies 
 
(Beslissing Antwerpen van 21 juni 1996; gewijzigd bij beslissing Antwerpen 17 december 2001,29 
maart 2004 en 27 maart 2006 en 11 maart 2013) 
 
Uitgevaardigd met toepassing en ter uitvoering van de artikelen 450 en 451 Gerechtelijk Wetboek en 
§ 1 Reglement van de inwendige orde, artikel 4 KB dd. 17 februari 2002 (BS 15 maart 2002) Orde van 
Vlaamse Balies. 
 
Artikel 1: Tijdstip van de verkiezingen 
In de loop van de maand juni van elk gerechtelijk jaar organiseert de raad van de Orde de verkiezing 
van de stafhouder, de vice-stafhouder en de leden van de raad van de Orde die vanaf 1 september 
daaropvolgend in functie zullen treden. 
 
Wanneer, bij gebreke aan opvolger(s) tijdens het jaar in de vervanging van een lid van de raad van 
de Orde moet worden voorzien, worden verkiezingen georganiseerd die eveneens volgens huidig re-
glement zullen verlopen. 
 
Artikel 2: Algemene vergadering der kiesverrichtingen 
(Gewijzigd bij beslissing Antwerpen van 27 maart 2006) 
1. De gewone algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering der kiesverrichtin-
gen worden bijeengeroepen door de stafhouder door middel van een bericht ad valvas. Bij de gewo-
ne algemene vergadering zal daarenboven een gewone of elektronische brief worden verzonden. 
 
De gewone en de buitengewone algemene vergadering der kiesverrichtingen worden gehouden op 
de dag/dagen, op de plaats en het uur door de raad van de Orde bepaald. 
 
2. Een buitengewone algemene vergadering der kiesverrichtingen heeft plaats wanneer bij de ver-
kiezingen van de stafhouder en/of vice-stafhouder geen volstrekte meerderheid wordt bereikt. 
 
Artikel 3: Kiescollege 
1. Het kiescollege van de algemene vergadering der kiesverrichtingen wordt voorgezeten door de 
secretaris van de Orde of door een lid van de raad daartoe door de stafhouder aangeduid, bijgestaan 
door twee leden van de raad van de Orde. 
 
2. Onmiddellijk na het afsluiten van de kiesverrichtingen zetelt het stemopnemingsbureau bestaan-
de uit de voorzitter van het kiescollege en minstens twee niet-herkiesbare leden van de raad van de 
Orde. De voorzitter van het stemopnemingsbureau kan het bureau aanvullen met gewezen leden 
van de raad, voor zover deze niet werden voorgedragen. 
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3. De voorzitter stelt het proces-verbaal van het verloop van de verkiezingen en van de werkzaam-
heden van het stemopnemingsbureau op. 
 
4. Op vordering van de stafhouder zal de secretaris het proces-verbaal van het verloop van de ver-
kiezingen en van de werkzaamheden van het stemopnemingsbureau op een daartoe door de staf-
houder bijeengeroepen algemene vergadering voorlezen. 
 
Artikel 4: Kiesgerechtigdheid 
Maken deel uit van de algemene vergadering der kiesverrichtingen en zijn stemgerechtigd, onder 
voorbehoud van de toepassing van art. 464 Ger.W.: alle advocaten die op de dag dat zij hun stem 
willen uitbrengen, op het tableau of de lijst der stagiairs zijn ingeschreven en alle advocaten die hun 
beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere lidstaat van de Europese Unie ( art. 450 
Ger.W). 
 
Artikel 5: Wijze van voordracht 
(Gewijzigd bij beslissing Antwerpen van 17 december 2001, 29 maart 2004 en 27 maart 2006) 
Behalve wanneer de voordracht van rechtswege plaatsheeft, geschiedt de voordracht van de kandi-
daten schriftelijk bij de stafhouder, uiterlijk om 12 uur ’s middags van de laatste werkdag die een pe-
riode van 20 dagen vóór de kiesverrichtingen voorafgaat. Wanneer, bij gebreke aan opvolger(s), tij-
dens het jaar in de vervanging van de stafhouder, vice-stafhouder of een lid van de raad moet wor-
den voorzien, kan de raad de periode van twintig dagen herleiden tot acht dagen. 
 
Iedere voordracht mag slechts de naam van één enkele kandidaat vermelden. De secretaris van de 
Orde geeft aan de advocaten wier kandidatuur geldig is voorgedragen kennis van die voordracht 
met verzoek bij niet-aanvaarding de stafhouder daarvan binnen de drie dagen te verwittigen. 
 
Artikel 6: Voorwaarden van voordracht 
(Gewijzigd bij beslissing Antwerpen van 27 maart 2006) 
1: voor de stafhouder 
 
Alle op het tableau van de Orde van Advocaten te Antwerpen ingeschreven advocaten die minstens 
drie jaar deel hebben uitgemaakt van de raad van de Orde en wier kandidatuur door 50 kiesgerech-
tigde advocaten werd voorgedragen. 
 
2: voor de vice-stafhouder 
 
Alle op het tableau van de Orde van Advocaten te Antwerpen ingeschreven advocaten die minstens 
één jaar deel hebben uitgemaakt van de raad van de Orde en wier kandidatuur door 50 kiesgerech-
tigde advocaten werd voorgedragen. 
 
3: als lid van de Raad van de Orde 
 
a) van rechtswege, de uittredende stafhouder, gedurende de twee jaar die volgen op zijn stafhou-
derschap. 
b) van rechtswege, de uittredende leden van de raad met uitzondering van vier leden, te weten: 
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1. die leden van de raad die de stafhouder hebben medegedeeld dat zij zich niet herver-
kiesbaar stellen; 

2. die leden van de raad die meer dan vier jaar opeenvolgend in de raad hebben gezeteld; 
3. die leden van de raad die vier opeenvolgende jaren in de raad hebben gezeteld 

 
Wanneer met het oog op het verwezenlijken van de doelstellingen van dit reglement, namelijk de 
jaarlijkse vervanging van vier leden van de raad en de doorstroming van nieuwe leden naar de raad 
enerzijds, het vierjarig mandaat en de nagestreefde continuïteit anderzijds, afwijkingen van deze re-
gel noodzakelijk zijn, zal de raad anders kunnen beslissen. 
 
De leden van de raad die in de loop na het gerechtelijk jaar ingevolge opvolging, het weze door ge-
wone opvolging dan wel door een tussentijdse verkiezing in de raad zijn verschenen, worden geacht 
een gans jaar van de raad deel te hebben uitgemaakt. 
 
c) Alle andere op het tableau van de Orde van Advocaten te Antwerpen ingeschreven advocaten 
voor zover zij de twee voorbije jaren niet in de raad van de Orde hebben gezeteld en wier kandida-
tuur door 25 kiesgerechtigde advocaten werd voorgedragen. 
 
Artikel 7: Wijze van stemmen 
(gewijzigd bij beslissing Antwerpen van 29 maart 2004 en 27 maart 2006 en 11 maart 2013) 
1. De stemming is geheim en moet door de kiesgerechtigde advocaten persoonlijk worden verricht. 
 
2. De stemming gebeurt ofwel elektronisch op de door de Orde voorgeschreven wijze tijdens de in 
de oproeping aangekondigde periode, ofwel op de in de oproeping vastgestelde dag(en), uren en 
plaats waarop onder toezicht van de voorzitter van het stembureau verschillende computers ter be-
schikking gesteld worden om een elektronische stem uit te brengen. 
 
3. Voor de verkiezing van de stafhouder en vice-stafhouder dient op straffe van nietigheid één kan-
didaat per stembrief te worden aangeduid. Voor de verkiezing van de leden van de raad van de Orde 
dienen op straffe van nietigheid minimaal acht kandidaten , maximaal vijftien kandidaten per stem-
brief te worden aangeduid. Wanneer bij gebrek aan opvolger(s) tijdens het jaar moet worden voor-
zien in een bijkomende verkiezing, zal de raad bepalen op hoeveel kandidaten op straffe van nietig-
heid zal moeten gestemd worden. 
 
Artikel 8: Verkiezingen van stafhouder en vice-stafhouder 
1. De stafhouder en de vice-stafhouder worden met volstrekte meerderheid van stemmen verkozen. 
Bij het berekenen daarvan wordt geen rekening gehouden met de blanco en ongeldige stemmen. 
Indien geen volstrekte meerderheid wordt bereikt, heeft in een buitengewone algemene vergade-
ring der kiesverrichtingen een herstemming plaats. 
 
Alsdan zullen slechts de twee kandidaten op wie het grootst aantal stemmen is uitgebracht, verkies-
baar zijn. 
In geval van staking van de stemmen zal de oudste op het tableau ingeschreven advocaat de ver-
kiesbare kandidaat zijn. 
 
Wanneer bij de herverkiezingen de stemmen opnieuw staken, is de op het tableau oudst ingeschre-
ven kandidaat verkozen. 
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2. Is een lid van de balie tot stafhouder of tot vice-stafhouder en tevens tot lid van de raad van de 
Orde gekozen, dan wordt deze laatste verkiezingen als onbestaande beschouwd. 
 
De advocaat die de meeste stemmen als niet rechtstreeks verkozen kandidaat behaalt, wordt in zijn 
plaats als gekozen verklaard. 
 
Artikel 9: Verkiezingen van de leden van de raad 
De leden van de raad van de Orde worden met een betrekkelijke meerderheid van stemmen geko-
zen. De vijftien advocaten op wie het grootst aantal stemmen is uitgebracht, zijn verkozen. De niet 
verkozen kandidaten worden, rekening houdend met de door hen behaalde stemmen, in nuttige or-
de als opvolgers geplaatst. 
 
Indien bij de verkiezingen voor de raad van de Orde de stemmen staken voor het laatst te begeven 
mandaat, is de oudste naar rangorde op het tableau gekozen. Ook voor de opvolging geldt deze re-
gel. 
 
Artikel 10: Verkiezing van de Antwerpse leden van de algemene vergadering van de Orde van 
Vlaamse balies 
(Ingevoerd bij beslissing Antwerpen van 27 maart 2006) 
De verkiezing van de Antwerpse leden van de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse balies 
geschiedt overeenkomstig artikel 3 en artikel 7 van huidig reglement in uitvoering van artikel 4 van § 
1 Reglement van Inwendige orde K.B. dd. 17 februari 2002 op de Orde van Vlaamse balies. 
 
Artikel 11: Toepasselijkheid 
(Gewijzigd bij beslissing Antwerpen van 27 maart 2006) 
Voor al wat niet geregeld is door dit reglement, wordt verwezen naar de ter zake toepasselijke wet-
telijke bepalingen. 
 
Dit reglement treedt onmiddellijk in voege en vervangt de beslissingen van 10 april 1972, 27 april 
1987 en 29 maart 2004. 
 
 
 
Gewijzigd bij beslissing van de raad van de Orde dd. 11 maart 2013. 
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Vervanging bij overlijden of verhindering 
 
Beslissing Antwerpen van 8 december 1995 
 
1.1. Bij overlijden, ontslag of definitieve verhindering van de stafhouder, wordt de stafhouder ver-
vangen door de vice-stafhouder. 
 
Deze blijft de titel van vice-stafhouder dragen. 
 
1.2. De vice-stafhouder blijft in functie tot aan de volgende verkiezing. 
 
1.3. De raad van de Orde kan de verkiezingen voor de vervanging van de stafhouder, en desgeval-
lend de vice-stafhouder, onmiddellijk uitschrijven dan wel de verkiezingen uitstellen tot aan de vol-
gende jaarlijkse verkiezingen. 
 
2.1. In geval van tijdelijke onbeschikbaarheid vervangt de vice-stafhouder de stafhouder. 
 
2.2. De stafhouder kan steeds een aantal van zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren 
aan de vice-stafhouder, dan wel aan de andere leden van de raad van de Orde. 
 
3. In geval van wettelijke verhindering wordt de stafhouder vervangen door de pro-stafhouder, ver-
volgens door één van diens voorgangers in opklimmende anciënniteit. 
 
4. De raad zetelend zoals in tucht bij toepassing van art. VII.1 van de Codex Deontologie voor advo-
caten, wordt voorgezeten door de pro-stafhouder, bij diens belet door de vice-stafhouder, vervol-
gens door het oudste lid van de raad. 
 
5.1. Dit reglement treedt in werking op 1 september 1996 en vervangt alsdan de beslissing ‘stafhou-
der – vervanging bij overlijden of verhindering’, beslissing d.d. 7 november 1968. 
 
 
 
Gewijzigd bij beslissing van de raad van 26.05.2015 
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Stage 
 

Stagereglement van de Orde van advocaten te Antwerpen 
 
 
Dit stagereglement zal voor de stagiairs aan de balie te Antwerpen conform art. 435 van het gerech-
telijk wetboek gelden als aanvulling op het OVB stagereglement van 07.05.2008. 
 
Art. 1. De stage 
De stage behelst de opleiding door een stagemeester. 
 
De stage houdt een duurzame wederzijdse overeenkomst in tussen de stagiair en de stagemeester 
waarbij de stagiair om zich te bekwamen in de rechtspraktijk in het algemeen en de kantoorpraktijk 
in het bijzonder, de door de stagemeester opgelegde daarmede verband houdende taken vervult en 
waarbij de stagemeester de stagiair met raad en daad bijstaat, adviseert en helpt, kortom hem een 
opleiding geeft waardoor de stagiair de nodige ervaring kan opdoen om op een volwaardige wijze 
het beroep te kunnen uitoefenen. De stagemeester staat de stagiair eveneens bij in diens eigen za-
ken en inzonderheid in de dossiers die de stagiair verplicht is te behandelen in het kader van de juri-
dische tweedelijnsbijstand. 
 
Art. 2. Aanvang van de stage 
Dadelijk na afgifte van de documenten voorzien bij art. 1 van het OVB stagereglement zal het ver-
zoek tot inschrijving op de lijst van stagiairs gedurende tien dagen ad valvas bekend gemaakt wor-
den. 
 
Art. 3. Pleitoefeningen 
In aanvulling op art. 13 van het OVB stagereglement, is de stagiair verplicht om voor het einde van 
de stage deel te nemen aan de opgelegde pleitoefening. 
 
Deze pleitoefening hoeft geen klassiek pleidooi tussen advocaten te zijn: de stagiair heeft ook de 
mogelijkheid om een advies mondeling uiteen te zetten of een referaat te brengen over een casus of 
een rechtsprobleem. 
 
Deelname aan de pleitwedstrijd René ridder Victor, georganiseerd door de Vlaamse Conferentie bij 
de balie te Antwerpen geldt als pleitoefening. Te dien einde wonen de juryleden van de pleitoefe-
ningen de pleitwedstrijd bij en evalueren de prestaties van de deelnemers als pleitoefening. 
 
Bij een quotering onvoldoende moet de stagiair de pleitoefening een tweede maal afleggen. Wan-
neer de jury de tweede pleitoefening nogmaals onvoldoende quo- teert, kan de raad van de Orde 
beslissen, rekening houdend met de andere beoordelingselementen in verband met de stage, de 
stagiair niet toe te laten tot het tableau nadat de betrokken stagiair gehoord of toch minstens opge-
roepen is om voor de raad zijn verdediging voor te dragen. 
 
De stafhouder organiseert de pleitoefeningen en stelt de jury samen. De jury quoteert de pleitoefe-
ning op volgende criteria: taalvaardigheid, juridische kennis, houding en dossierkennis. 
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Art. 4. Plichten van de stagemeester 
De stagemeester zorgt ervoor dat de stagiair de mogelijkheid heeft om een eigen cliënteel te ont-
wikkelen en om zijn eigen zaken op een passende wijze te behandelen. Wanneer de stagiair het kan-
toor verlaat, kan de stagemeester geen aanspraak maken op dit eigen cliënteel van de stagiair. 
Wanneer de stagiair na afloop van de stage aan het kantoor van zijn stagemeester verbonden blijft, 
behoudt hij zijn eigen cliënteel tenzij daarover een schriftelijke overeenkomst wordt opgesteld die 
ter goedkeuring aan de Raad van de Orde wordt voorgelegd. 
 
Art. 5. De ombudsman voor de stage en de beroepsopleiding 
De raad van de Orde duidt een ombudsman voor de stage aan. Hij kiest daarvoor een kandidaat uit 
de gewezen leden van de raad. 
 
De ombudsman heeft als taak conflicten tussen patroons en stagiairs te voorkomen of in de minne 
te regelen. Hij neemt daartoe de gepaste acties en initiatieven en rapporteert daarover aan de staf-
houder. 
 
De stafhouder kan beslissen dat een door de ombudsman opgesteld verslag bij het dossier van de 
betrokken stagiair of van de stagemeester wordt gevoegd. 
 
 
 
Dit reglement treedt in werking op 1 september 2010 en heeft directe uitwerking op alle stagiairs. 
Het reglement van 8 mei 1995, gewijzigd bij beslissing op 29 november 1999 en gewijzigd bij beslis-
sing van 23 juni 2003 en gewijzigd bij beslissing van 24 november 2003, bij beslissing van 7 juni 2004 
en bij beslissing van 26 juni 2006 wordt hierbij afgeschaft. 
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Verkiezingen 
 
Beslissing van 29 maart 2004 betreffende de verkiezing van de afgevaardigden der advocaten-
stagiairs, zoals gewijzigd op 27 maart 2006 
 
Artikel 1 
De raad van de Orde organiseert elk jaar in de maand juni de verkiezing van één afgevaardigde van 
de advocaten-stagiairs, die op één september van dat jaar die functie zal opnemen. 
Het mandaat geldt voor een periode van twee jaar en neemt geen einde door de opname van de 
verkozene op het tableau. 
 
Artikel 2 
De advocaten ingeschreven op de lijst van de stagiairs en waarvan de stageverplichtingen niet ge-
schorst zijn op de dag van de verkiezing, zijn kiesgerechtigd. Zij kunnen zich verkiesbaar stellen in-
dien zij bij aanvang van het beoogde mandaat nog minstens één jaar stage moeten lopen. 
 
Wie zich kandidaat wil stellen voor de functie van afgevaardigde van de advocaten-stagiairs, moet 
zijn kandidatuur schriftelijk indienen bij de Stafhouder, uiterlijk om 12 uur ’s middags van de laatste 
werkdag die een periode van 20 dagen vóór de kiesverrichtingen voorafgaat. 
 
Artikel 3 
De kiesgerechtigden worden door een bericht ad valvas en bij gewone brief uitgenodigd aan de kies-
verrichtingen deel te nemen. 
 
Artikel 4 
(Gewijzigd op 27 maart 2006) 
1. De stemming is geheim en moet door de kiesgerechtigde advocaten persoonlijk worden verricht. 
2. De stemming gebeurt ofwel elektronisch op de door de Orde voorgeschreven wijze tijdens de in 
de oproeping aangekondigde periode, ofwel op de in de oproeping vastgestelde dag(en), uren en 
plaats waarop onder toezicht van de voorzitter van het stembureau verschillende computers ter be-
schikking gesteld worden om een elektronische stem uit te brengen. 
3. Voor de verkiezing dient op straffe van nietigheid één kandidaat per stembrief te worden aange-
duid. 
 
Artikel 5 
Elke kiesgerechtigde mag slechts één stem uitbrengen. De kandidaat die de meeste stemmen be-
haalt, is verkozen. Bij staking van stemmen is de oudste naar rangorde op de lijst verkozen. 
 
Wanneer er slechts één kandidaat is, worden er geen verkiezingen gehouden en wordt het mandaat 
van rechtswege aan deze kandidaat toegewezen. 
 
Artikel 6 
Wanneer een verkozene ontslag neemt uit zijn functie, of de balie verlaat of wanneer zijn stage ge-
schorst wordt, zal hij worden opgevolgd door de advocaat-stagiair, die nog ingeschreven is op de lijst 
en die na de eerst verkozene de meeste stemmen heeft behaald. 
Wanneer een verkozene tijdelijk verhinderd is, zal hij op dezelfde wijze voor de periode van verhin-
dering vervangen worden. 
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Wanneer geen opvolger beschikbaar is en in de vervanging van een verkozene voorzien dient te 
worden, organiseert de raad van de Orde een tussentijdse verkiezing. 
 
Inwerkingtreding: 
Deze beslissing treedt onmiddellijk in voege. 
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Voorkeurmateries 
 

Voorkeurmateries – Reglement 
 
(Beslissing Antwerpen van 6-7 mei 1988, gewijzigd op 8 januari 1996) 
 
Aan dit reglement gaat volgend principe vooraf. Een advocaat is op de eerste plaats ‘generalist’, wat 
maakt dat een advocaat kan geraadpleegd worden voor alle rechtsmateries, en dat het publiek ken-
baar maken van een voorkeur, niet inhoudt dat een advocaat geen andere rechtsmateries wenst te 
behandelen of behandelt. 
 
Voorkeur beduidt niet een specialisatie. 
I. 1° Een advocaat mag enkel op de wijze zoals bepaald in art. II publiek kenbaar maken welke 
rechtsmateries hij bij voorkeur behandelt of wenst te behandelen. 
2° Het is een advocaat niet toegelaten een specialisatie publiek kenbaar te maken. 
 
II. 1° Alleen de rechtsmateries opgesomd in de aan dit reglement gehechte lijst, onderverdeeld in al-
gemene en bijzondere rechtsmateries, kunnen voorwerp zijn van het publiek kenbaar maken van 
een voorkeur. 
2° Het aantal kenbaar te maken voorkeurmateries per advocaat is beperkt tot twee algemene en 
twee bijzondere. 
3° a. De advocaat zal zijn eventuele voorkeur niet anders dan schriftelijk aan het secretariaat van de 
Orde meedelen. 
b. De voorkeur mag niet anders publiek kenbaar worden gemaakt dan conform het reglement op de 
publiciteit van de Nationale Orde van Advocaten d.d. 25 juni 1990, 25 april 1991 en 24 juni 1993. 
c. Op het secretariaat van de Orde zal een lijst worden neergelegd die ter inzage is voor het publiek 
en waarin onder de rechtsmateries de namen zullen worden vermeld van de advocaten die daarvoor 
een voorkeur hebben uitgedrukt. 
 
III. Onverminderd de vereisten van de deontologie is het uitdrukken van een voorkeur aan geen bij-
zondere voorwaarde of voorafgaandelijk toezicht onderworpen en geschiedt zulks uitsluitend onder 
de verantwoordelijkheid van de advocaat zelf. 
 
Lijst van de voorkeurmateries 
Deze geldt zowel voor het reglement van de balie van Antwerpen d.d. 6-7 mei 1988 als voor het be-
sluit van de Nationale Orde, algemene = 1 – 2 – 3 enz., bijzondere = 01 – 02 – 21 – 22. 
 
1. Familierecht 
 1. Personenrecht (staat en bekwaamheid van personen, huwelijk, afstamming, adoptie). 
 2.  Huwelijksvermogensrecht (huwelijksstelsels, schenkingen, erfenissen). 
2. Goederenrecht 
 21. Eigendom, mede-eigendom, erfdienstbaarheden en andere onroerende zakelijke rechten,  
   voorrechten en hypotheken. 
 22. Huur- en handelshuurovereenkomsten. 
 23. Pacht- en agrarisch recht. 
3. Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringen, verkeersrecht 
4. Aannemingsrecht 
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5. Gerechtelijk recht 
 51. Beslagrecht. 
 52. Nationale en internationale arbitrage. 
6. Vennootschappen 
 61. Vennootschapsrecht. 
 62. Ondernemingen in moeilijkheden, vereffeningen, faillissementen en gerechtelijke akkoorden. 
7. Handelsrecht 
 71. Handelsovereenkomsten en handelsdistributierecht (agentuur, verkoopconcessie, franchising). 
 72. Mededingingsrecht, handelspraktijken, consumentenrecht, produktenaansprakelijkheid. 
 73. Bank- en kredietrecht. 
8. Transportrecht (landtransportrecht, binnenvaarttransportrecht, luchttransportrecht) en maritiem 
recht 
9. Intellectuele rechten (auteursrechten, octrooien, merken, modellen) 
10. Sociaal recht 
 101. Arbeidsrecht. 
 102. Sociale zekerheidsrecht. 
11. Fiscaal recht 
  111. Directe belastingen (personen, vennootschappen). 
  112. Indirecte belastingen (BTW, registratierechten, successierechten, douane en accijnzen). 
12. Strafrecht 
13. Publiek recht 
  131. Grondwettelijk en administratief recht. 
  132. Stedebouwrecht en milieurecht. 
  133. Overheidscontracten. 
  134. Rijksambtenarenrecht, parastatalen en onderwijs. 
  135. Militierecht. 
  136. Vreemdelingenrecht. 
14. Rechten van de mens 
15. Internationaal recht 
  151. Europees recht. 
  152. Internationaal privaatrecht. 
  153. Internationaal publiekrecht. 
16. Varia 
  161. Informaticarecht. 
  162. Farmaceutisch en medisch recht. 
  163. Sportrecht. 
  164. Vrije optie: ... 
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Akkoordprotocol inhoudende een aantal maatregelen die een 
efficiënter procesverloop beogen in het Hof van Beroep en het 

Arbeidshof te Antwerpen 
 
 
Een gemengde werkgroep bestaande uit enerzijds magistraten van het Hof van Beroep, het Arbeids-
hof, van het Parket-generaal en Ieden van de Griffie bij beide haven, en anderzijds de Stafhouders 
van de balies te Antwerpen, Turnhout, Mechelen, Hasselt en Tongeren, hebben een samenwer-
kingsprotocol uitgewerkt teneinde de samenwerking balie-magistratuur bij de behandeling van bur-
gerlijke en strafzaken te optimaliseren. 
 
In gemeenschappelijk akkoord werden de hierna gestelde objectieven bereikt die het mogelijk moe-
ten maken de procedures op een snellere en meer soepele wijze te laten verlopen. 
 
 

1. Principe van de Syntheseconclusie 
 
Geldt zowel in burgerlijke als in strafzaken - in strafzaken onder voorbehoud van de rechten van de 
verdediging - en voor beide hoven. 
 
De balie aanvaardt het principe dat, van zodra er meer dan een conclusie en een aanvullende con-
clusie per partij genomen wordt, er een syntheseconclusie zal opgesteld worden ter vervanging van 
de vorige conclusies. 
 
In deze finale syntheseconclusie zullen zowel in rechte als in feite de verschillende middelen, in de 
regel genummerd gerangschikt, worden uiteengezet. 
 
Het louter verwijzen in beroepsconclusies naar de conclusies genomen in eerste aanleg wordt uitge-
sloten. 
 
 

2. Voorbereiding,verloop der debatten en pleidooien 
 
Geldt enkel voor de burgerlijke kamers van het Hof van Beroep en het Arbeidshof. In elke zaak zal 
een magistraat-verslaggever zijn of worden aangeduid. 
 
Ten dien einde zullen de dossierstukken in de regel minstens 14 dagen voor de pleitdatum ter griffie 
worden neergelegd. 
 
In de brief die de griffie aan de raadslieden richt ter kennisgeving van de rechtsdag zullen zij herin-
nerd worden aan voormelde neerlegging van het dossier met bewijsstukken. 
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3. Toepassing art. 747 § 2 Ger.W. 
 
Geldt enkel in de burgerlijke zaken voor het Hof van Beroep. 
 
Gelet op de afwezigheid van achterstand in het Arbeidshof wordt de huidige werkwijze van dit Hof 
behouden. Wanneer echter achterstand wordt vastgesteld bij één van de toekomstige evaluaties, 
dan zal het op dat moment geldend protocol voor het Hof van Beroep de basis vormen voor verdere 
gesprekken daaromtrent. 
 
3.1. Conclusietermijnen 
 
Gezien de verre pleitdata zullen de conclusietermijnen zoveel als mogelijk bepaald worden in functie 
van de rechtsdag derwijze dat de datum van de laatste conclusie zo dicht mogelijk komt te liggen bij 
deze van de rechtsdag, dit om te beletten dat de inhoud van een dossier te zeer zou vervagen en/of 
dat te veelvuldig een beroep zou gedaan worden op art. 748 § 2 Ger.W. 
 
3.2. Toepassing op de inleidingzitting 
 
Bij de vrijwillige regeling van conclusietermijnen op de inleidingzitting zal volgende werkwijze toege-
past worden: 
 
Het akkoord van de raadslieden zal op de inleidingzitting op het zittingsblad worden geacteerd. De 
Voorzitter van de kamer zal dan ter terechtzitting kennis geven van de rechtsdag. 
 
Teneinde de raadslieden een nutteloze verplaatsing te besparen kunnen zij het Hof schriftelijk van 
hun akkoord in kennis stellen en het Hof verzoeken dit op het zittingsblad te acteren. 
 
Zij dienen alsdan in een gemeenschappelijk ondertekende brief de inhoud van hun akkoord te spe-
cifiëren: 

• Het aantal conclusies dat zij zullen nemen, met inachtneming van het hoger aangehaalde 
principe van de ene syntheseconclusie. 

• De volgorde waarin zij de conclusies zullen nemen. 
• De minimumtermijn die telkens voor elke conclusie en elke partij zal gelden. 
• De duurtijd der pleidooien. 

 
Bij dit schriftelijk akkoord dienen de raadslieden tevens uitdrukkelijk aan het Hof te vragen om een 
bereidwillige confrater in hun plaats te doen verschijnen om akte te laten nemen van het akkoord. 
 
In elk geval zal de griffie de kennisgeving van de rechtsdag en de conclusietermijnen aan de raads-
lieden van de partijen schriftelijk bevestigen. 
 
Deze werkwijze zal met ingang van 1/9/1997 toegepast worden door alle kamers. 
 
Vanaf 1/9/1997 zal elke burgerlijke kamer (meervoudig of enkelvoudig) inleidingkamer worden van 
haar eigen zaken (de respectievelijke bevoegdheden van de diverse kamers zullen nauwkeurig om-
schreven worden en ter kennis gebracht worden van de advocaten) zodat elke Kamervoorzitter op 
de inleidingzitting op zijn/haar kamer conclusietermijnen kan verlenen en een rechtsdag bepalen. 
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4. Toepassing art. 751 Ger.W. 
 
4.1. Hof van Beroep 
 
In die gevallen waar de zaak in staat van wijzen verkeert op de rechtsdag bepaald bij art. 751 Ger.W. 
en in de voorwaarden bepaald bij dit artikel doch wegens overbelasting van de rol niet kan behan-
deld worden op deze rechtsdag, kunnen de raadslieden het Hof ook schriftelijk verzoeken een con-
frater in hun plaats te laten verschijnen teneinde een nieuwe rechtsdag te horen bepalen waarop de 
zaak zal kunnen gepleit worden. Dit gezamenlijk verzoek zal tevens de opgave doen van de geza-
menlijk voorziene pleitduur der zaak. 
 
In die gevallen waar de zaak niet in staat van wijzen verkeert kunnen de raadslieden handelen con-
form punt 3 van het protocol. 
 
De griffie zal de kennisgeving van de nieuwe rechtsdag en desgevallend van de conclusietermijnen 
aan de raadslieden van partijen schriftelijk bevragen. 
 
4.2. Arbeidshof 
 
Wat de toepassing van art. 751 Ger.W. betreft neemt het Arbeidshof volgende werkwijze aan: 
 

• In principe worden de zaken niet op de bepaalde zitting behandeld maar uitgesteld naar 
een latere zitting binnen de drie maanden. 

• Indien de rol het toelaat (bv. wegens het wegvallen van andere vastgestelde zaken) kun-
nen uitzonderlijk zaken o.b.v. artikel 751 wel behandeld worden op de bepaalde zitting; de 
partijen die van deze mogelijkheid hopen te kunnen genieten moeten dan wel aanwezig 
zijn ter terechtzitting. 

 
 

5. Fixatie der zaken 
 
Dit geldt voor beide hoven. 
 
Tenzij het zaken betreft die een volledige zitting in beslag nemen, die steeds om 9 uur aanvangen, 
zullen de zaken bij voorkeur vastgesteld worden als volgt: 
 

• Voor de balies Antwerpen en Mechelen: vanaf 9 uur. 
• Voor de balie Turnhout: vanaf 9.30 uur. 
• Voor de balies Hasselt en Tongeren: vanaf 10 uur. 

Deze regeling geldt in burgerlijke zaken waar een rechtsdag bepaald werd, doch niet voor de zaken 
die vastgesteld werden op grond van art. 751 Ger.W. 
De zittingen van het Arbeidshof, afdeling Hasselt vangen steeds aan te 14.30 uur. 
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6. Uitstel van arresten in strafzaken en burgerlijke zaken 
 
Ook dit geldt voor beide Hoven. 
 
Uitstel van de uitspraak van het arrest in burgerlijke zaken zal schriftelijk medegedeeld worden aan 
de raadslieden en bij ontstentenis aan de partijen. 
 
In strafzaken zullen in de regel de raadslieden en bij ontstentenis de partijen door de zittingsgriffier 
verwittigd worden wanneer een arrest zal worden uitgesteld. 
 
 

7. Vaststelling van strafzaken met burgerlijke belangen 
 
Geldt enkel voor het Hof van Beroep. 
 
Bij fixatie van strafzaken met burgerlijke belangen moet in beginsel gestreefd worden naar een ge-
lijktijdige afhandeling van de penale en de civiele luiken. Hiervoor zal het Parket betrachten de zaak 
minstens 3 maanden op voorhand vast te stellen. 
 
Wanneer in strafzaken nog uitsluitend de burgerlijke belangen het voorwerp uitmaken van de be-
twisting zal de zaak slechts gesteld worden nadat de partijen - eventueel op navraag van het Parket - 
de zaak voor de behandeling ten gronde in staat hebben gesteld. 
 
Wanneer één of meerdere partijen echter weigeren de zaak in staat te stellen zal de meest gerede 
partij zich tot het Parket richten die de zaak in de regel zal vaststellen. 
 
 

8. Procedure jeugdkamer van het Hof 
 
Wat betreft de procedure voor de jeugdkamer van het Hof wordt de aandacht van de raadslieden 
erop gevestigd dat de datum vermeld in de oproepingsbrief uitgaande van de griffie niet de datum 
van de inleiding is (geen inleidingzitting) doch de datum voor behandeling. 
 
 

9. Vaststelling voor de Kamer van lnbeschuldigingstelling 
 
Het systeem van het "blokpleiten" wordt zoveel mogelijk toegepast en behelst volgende regeling:  
 
Op dinsdagen en vrijdagen: 
(behandeling zaken van voorlopige hechtenis, verwijzing Assisenhof, uitlevering, vreemdelingen, in-
ternering) worden de advocaten, volgens een aantal zaken die per uur worden samengebracht en 
vastgesteld, opgeroepen naar volgend schema: 
 

• Voor de balies Antwerpen en Mechelen: vanaf 9 uur. 
• Voor de balie Turnhout: vanaf 9.30uur. 
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• Voor de balies Hasselt en Tongeren: vanaf 10 uur. Zaken met tolken worden echter steeds 
opgeroepen om 9 uur. 

De "per blok" opgeroepen advocaten zullen het schema strikt eerbiedigen en zullen op het gestelde 
uur aanwezig zijn. 
 
Het Hof zal het uurschema met respect voor de rechten van verdediging zo strikt mogelijk doen eer-
biedigen. Er worden zo mogelijk 4 a 5 zaken per "uurblok" vastgesteld vanaf 9 uur. 
 
De terechtzitting wordt onderbroken van 12.30 uur tot 14 uur. 
  
Indien een advocaat bij meerdere substituten een zaak heeft, zal getracht worden zo mogelijk deze 
zaken te laten aansluiten, zoniet voldoende ruimte te laten zodat de betrokken advocaat elders nog 
andere zaken kan behandelen. 
 
Zaken met aangehoudenen worden eerst behandeld, doch ook de zaken zonder aangehoudenen 
worden op een vast uur opgeroepen. 
 
Advocaten zullen het Hof en het O.M. zo snel mogelijk verwittigen van een eventueel verzoek tot 
uitstel. Uitstellen kunnen slechts worden besproken en toegekend op het vastgestelde uur. 
 
 

10. Uitstel van zaken 
 
Dit geldt voor beide hoven. 
 
In geval een voor behandeling vastgestelde zaak ter zitting zal moeten worden uitgesteld om rede-
nen die liggen bij het Hof (bijvoorbeeld wegens samenstelling van de zetel, ...) zullen, behoudens 
overmacht, de advocaten (ev. de partijen) hiervan zodra mogelijk schriftelijk, per fax of telefonisch 
verwittigd worden. 
 
In geval een voor behandeling vastgestelde zaak ter zitting zal moeten uitgesteld worden om rede-
nen die bij de partijen, resp. de advocaten liggen, zullen deze, behoudens overmacht, zodra mogelijk 
de andere partijen en het Hof (de griffier van de kamer) hiervan schriftelijk of bij fax verwittigen. 
 
Het is echter wel te verstaan dat over het al dan niet verlenen van het uitstel door het Hof zal beslist 
worden en dat de enkele kennisgeving van een verzoek tot uitstel de raadslieden (resp. de partijen) 
niet vrijpleit van de verplichting ter terechtzitting aanwezig te zijn. 
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11. Evaluatie 
 
De voorgaande bepalingen zullen toegepast worden met ingang van het gerechtelijk jaar 1997-1998. 
 
De gemengde werkgroep zal de toepassing van het akkoordprotocol evalueren, respectievelijk zes 
en twaalf maanden na het in voege treden ervan. 
 
 
 
Antwerpen, 04 juni 1997  
De gemengde werkgroep. 
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Aanvullend akkoordprotocol inhoudend het invoeren van een 
grievenformulier in strafzaken 

 
Voorwoord 
Ter gelegenheid van de evaluatie van het akkoordprotocol d.d. 4 juni 1997 inhoudende een aantal 
maatregelen die een efficiënt procesverloop beogen in het Hof van Beroep, werd door de actoren 
van justitie (magistraten van de zetel en het parket-generaal, griffie en advocatuur) gezamenlijk ge-
tracht te komen tot een gerichtere en effectievere besteding van de schaarse zittingstijd in strafza-
ken dan tot nu toe mogelijk was. 
 
Zittingstijd is inderdaad een schaars en kostbaar goed en het ligt dan ook voor de hand dat deze zit-
tingstijd zo efficiënt mogelijk benut wordt, hetgeen voorafgaand inzicht veronderstelt in aard en 
omvang van het hoger beroep, een inzicht dat nu meestal ontbreekt. 
 
Daartoe wordt per 1 maart 2002 in het kader van een experiment een grievenstelsel in strafzaken 
ingevoerd. 
 
Ter griffie van de rechtbanken van eerste aanleg worden formulieren ter beschikking gesteld waarop 
de partijen, die hoger beroep instellen, op een niet-bindende wijze en zonder enige nadelige erken-
tenis, hun grieven tegen het bestreden vonnis kunnen vermelden. 
 
Op dit voorgedrukt formulier kan snel en systematisch door de raadslieden van de beklaagde(n), de 
burgerlijk aansprakelijke partij(en), de tussenkomende partij(en), de burgerlijke partij(en) en het 
openbaar ministerie, worden aangegeven waartegen het hoger beroep zich specifiek richt. Boven-
dien bevat het een rubriek voor de te reserveren zittingstijd. 
 
Met deze werkwijze wordt enerzijds tijdswinst nagestreefd in de voorbereiding van de zaak en 
wordt anderzijds een betere planning van de zittingstijd mogelijk, waardoor improductieve gaten in 
de zittingsdag en het daaraan verbonden langdurig wachten kan worden vermeden. 
 
Het is niet de bedoeling partijen zonder advocaat het grievenformulier te laten invullen. 
 
Het is evenmin de bedoeling dat de opgave van de bezwaren op het formulier de conclusies gaat 
vervangen. 
 
Met het invoeren van het grievenstelsel in strafzaken zou bij wijze van goed management de be-
staande achterstand beter kunnen bestreden worden. 
 

* * * 
 
Ter invulling en uitvoering van bovenstaande intentieverklaring worden in het rechtsgebied van het 
Hof van beroep Antwerpen tussen de voornoemde actoren volgende afspraken gemaakt: 
 
1. Op de griffies van de rechtbanken van eerste aanleg worden met ingang van 1 maart 2002 grie-
venformulieren volgens model in bijlage 1 ter invulling beschikbaar gesteld voor de in het geding 
aanwezige partijen, nl. het openbaar ministerie, de advocaat van de beklaagde(n), de burgerlijke 
partij(en), de burgerlijk aansprakelijke partij(en) en de tussenkomende partij(en). 
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2. Bij het aantekenen van het hoger beroep zullen zowel het openbaar ministerie als de advocate(n) 
van de beklaagde(n) en/of de burgerlijke aansprakelijke partij(en), de tussenkomende partij(en) 
en/of burgerlijke partij(en) door de griffiebeambte aangezocht worden het grievenformulier in te 
vullen. Aan een partij die niet bijgestaan wordt door een advocaat zal dergelijk verzoek niet worden 
gedaan. 
 
3. Het invullen van het grievenformulier is niet verplicht en indien het grievenformulier niet wordt 
ingevuld, zal hierover noch door het Hof, noch door het openbaar ministerie, noch door de raads-
man van een der partijen ter zitting een opmerking mogen worden gemaakt. De stafhouders van de 
balies van het ressort zullen echter de vele voordelen van het grievenstelsel in strafzaken aan de ad-
vocaten van hun respectievelijke balies toelichten en hen sterk aanbevelen hieraan hun volle me-
dewerking te verlenen. Tevens zullen de stafhouders de leden van de balie aanmoedigen om desge-
vallend een beperkt of gemotiveerd hoger beroep in te stellen. De advocaten zullen dit enkel doen 
als zij van oordeel zijn dat de rechten van de verdediging dit toelaten en zullen zich op geen enkel 
ogenblik desbetreffend moeten verantwoorden. De Procureur-generaal en de Procureurs des Ko-
nings van de parketten van het ressort zullen eveneens aan de leden van het openbaar ministerie de 
opdracht geven hun volle medewerking te verlenen en hen sterk aanbevelen hun hoger beroep te 
motiveren. 
 
4. Het grievenformulier is niet bindend en heeft enkel als doel, onder voorbehoud van alle rechten, 
een voorlopige omkadering van het strafproces vast te leggen om in het voordeel van alle proces-
partijen de pleitduur beter te kunnen inschatten en alzo aan een beter timemanagement te kunnen 
doen van de beschikbare zittingsduur. Het grievenformulier is geen procedurestuk, maar wordt wel 
bij het dossier gevoegd. 
 
5. Bij ontvangst van het dossier op de griffie van het Hof van beroep zullen diegenen, die nog geen 
grievenformulier hebben ingevuld - het weze de advocaat van de beklaagde(n), de burgerlijke par-
tij(en), de vrijwillig tussenkomende partij(en) of de burgerlijk aansprakelijke partij(en), het weze het 
openbaar ministerie - door de griffie uitgenodigd worden om - zo zij dit wensen - alsnog een grieven-
formulier binnen de 15 dagen neer te leggen, onverminderd de bepalingen van artikel 3. 
 
6. Het grievenformulier zal in twee exemplaren ingevuld worden. Een exemplaar zal terug ter be-
schikking worden gesteld van de partij die het ingevuld heeft. De advocaten die het grievenformulier 
ingevuld hebben zullen onverwijld een afschrift hiervan mededelen aan de advocaten van de andere 
partijen. Het openbaar ministerie zal een fotokopie of een doordruk van zijn grievenformulier voe-
gen aan de kennisgeving van de dagstelling aan de advocaten. 
 
7. Desgewenst kunnen partijen of het openbaar ministerie in de loop van de procedure het grieven-
formulier aanpassen en een nieuw formulier indlenen. Zulks dient echter te gebeuren op een rede-
lijke termijn voor de zittingsdag, zoniet wordt het doel, nl. het voorafgaand inzicht verwerven in de 
aard en de omvang van het hoger beroep, volledig gemist. De wijziging geschiedt aan de hand van 
een formulier "wijziging grievenformulier". Ook dit formulier wordt in twee exemplaren ingevuld en 
één exemplaar wordt terug ter beschikking gesteld van de partij die het ingevuld heeft. De advoca-
ten die het formulier “wijziging grievenformulier" ingevuld hebben, zullen onverwijld een afschrift 
hiervan mededelen aan de advocaten van de andere partijen en aan het openbaar ministerie. Ook 
het openbaar ministerie dat het formulier "wijziging grievenformulier" heeft ingevuld, zal bij de dag-
stelling een afschrift hiervan mededelen aan de advocaten van de inzake zijnde partijen. 
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8. Het grievenstelsel in strafzaken zal in een eerste fase toegepast worden voor een proefperiode 
van twee jaren, waarna het zal geëvalueerd warden. De protocolpartijen kunnen zo zulks gepast 
voorkomt een tussentijdse evaluatie voorstellen. 
Onderhavig aanvullend akkoordprotocol en de 4 bijlagen die er deel van uitmaken werd opgemaakt 
te Antwerpen op vijftien januari tweeduizend en twee en voor goedkeuring en uitvoering onderte-
kend door de leden van de gemengde werkgroep hierna vernoemd: 
(get.) H.Craeybeckx 
Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep Antwerpen  
(get.) C. De Val 
Kamervoorzitter, Coördinator sectie burgerlijk recht in het Hof van beroep te Antwerpen  
(get.) S. Libert 
Kamervoorzitter, Coördinator sectie strafrecht in het Hof van beroep te Antwerpen  
(get.) C. Dekkers 
Procureur-generaal bij het Hof van beroep te Antwerpen  
(get.) J.F. Missal 
Advocaat-generaal bij het Hof van beroep te Antwerpen  
(get.) C. Govaert 
Advocaat-generaal bij het Hof van beroep te Antwerpen  
(get.) G. Vercauteren 
Hoofdgriffier  
(get.) P. Segers 
Stafhouder Orde van Advocaten te Antwerpen 
(get.) E. De Ridder 
Stafhouder Orde van Advocaten te Mechelen 
(get.) P. Ballon 
Stafhouder Orde van Advocaten te Tumhout 
(get.) L. Savelkoul 
Stafhouder Orde van Advocaten te Hasselt 
(get.) J. Smeets 
Stafhouder Orde van Advocaten te Tongeren 
 
___________ 
Bijlage 1: Grievenformulier 
Bijlage 2: Wijziging grievenformulier  
Bijlage 3: Standaardbrief griffie (PG)  
Bijlage 4: Standaardbrief griffie 
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Wijziging grievenformulier 
 
Facultatieve, niet bindende opgave der grieven tegen het eerste vonnis met als doel 
een meer doeltreffende administratie der terechtzittingen in hoger beroep 
(Het toepasselijk vakje aankruisen, schrappen wat niet past en aanvullen met uw eventuele opmer-
kingen.) 
 
Naam van de partij(en) waarvoor U optreedt: ………………………………………….. 
Hoedanigheid: openbaar ministerie - burgerlijke partij(en) - beklaagde(n) - burgerlijk aansprakelijke 
partij(en) - tussenkomende partij(en) 
 
Datum bestreden vonnis: …………………………………………………….. 
Notitienummer: ……………………………………………………………………. 
 
Grieven tegen de beschikkingen op:  
1. strafgebied 
1.1. schuldigverklaring voor alle tenlasteleggingen 
1.2. schuldigverklaring voor volgende tenlasteleggingen  
1.3. kwalificatie van het misdrijf 
1.4. voorschriften betreffende de rechtspleging 
1.5. strafmaat 
1.6. internering 
1.7. niet toepassen van het gevraagde uitstel -opschorting - probatie -dienstverlening 
1.8. verbeurdverklaring 
1.9. andere maatregelen: herstelmaatregel - dwangsom - 
1.10. verjaring 
1.11. schending E.V.R.M. 
1.12. vrijspraak 
1.13. volg-appel door het Openbaar Ministerie 
1.14. andere: 
 
2. burgerlijk gebied 
2.1. ontvankelijkheid 
2.2. causaal verband 
2.3. schadebegroting (cijfers) 
2.4. interesten 
2.5. andere: 
 
Voor U te voorziene pleitduur:  
…………………………………………………. 
Zonder enige nadelige erkentenis gedaan te ………………………………………………  
op …………………………………………................. 
Naam: ………………………………………………….. 
Handtekening: ……………………………………………. 
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Akkoordprotocol Balie-Notariaat 
 
HOOFDSTUK 1 Notariskeuze – Onafhankelijkheid van de notaris in 
gerechtelijke procedures 
 
Artikel 1 
 
De advocaat zal bij de inleiding van een procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling uit-
drukkelijk aan zijn cliënt vragen of hij een notariskeuze wenst te doen.  
 
Artikel 2 
 
Indien de partijen zich over deze keuze kunnen verstaan, zullen beide raadslieden de gekozen nota-
ris  of notarissen gezamenlijk aan de rechtbank voorstellen.  
 
Artikel 3 
 
De boedelnotarissen zullen geen partij of advocaat  afzonderlijk ontvangen, noch er afzonderlijk mee 
communiceren.  
 
 
HOOFDSTUK 2 Termijnregeling van de werkzaamheden van gerechtelijke 
vereffening en verdeling 
 
Artikel 4 
 
De meest gerede partij stelt de notaris in kennis van de uitspraak en verzoekt hem over te gaan tot 
de werkzaamheden.  
 
Artikel 5 
 
De notaris bepaalt binnen redelijke termijn en bij voorkeur binnen de maand, na overleg met de be-
trokken advocaten, de datum voor het p.v. van opening der werkzaamheden of voor een vooraf-
gaande informele vergadering, en verzoekt hen om mededeling van de gegevens en stavingstukken 
met inventaris die noodzakelijk en nuttig zijn voor het vervullen van zijn opdracht.  
 
Ter gelegenheid van de opening der werkzaamheden of van de informele vergadering zal de notaris, 
rekening houdend met de verklaringen van partijen en in functie van de te treffen maatregelen, op 
verzoek van de meest gerede partij een tijdschema vaststellen met het oog op het bezorgen van ge-
vraagde inlichtingen en documenten, het formuleren en beantwoorden van aanspraken, en het for-
muleren van een standpunt betrekkelijk eventuele onderzoeksmaatregelen.  
 
Het tijdsschema voorziet volgende termijnen,  
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ten minste: 
 
- één maand voor de uiteenzetting en aanspraken van eiser. 
- één maand daaropvolgend voor de uiteenzetting en aanspraken van verweerder. 
- één maand voor de repliek van verweerder. 
- één maand voor het opstellen van de staat van vereffening. 
 
De advocaten brengen al hun aanspraken en middelen in de regel tegelijk voor behoudens verant-
woorde uitzonderingen. Bijkomende stukken worden overgelegd samen met voormelde uiteenzet-
ting, aanspraken en replieken.  
 
De termijnen worden afgesproken tussen de notaris en de betrokken advocaten, en geacteerd in het 
p.v. van opening der werkzaamheden of worden, in geval van informele vergadering, door de notaris 
aan de advocaten schriftelijk bevestigd.  
 
Zowel de advocaten als de notaris zullen de afgesproken termijnen naleven. 
 
Artikel 6 
 
De notaris betekent zijn staat van vereffening aan beide partijen met datumbepaling conform art. 
1218 Ger.W.  
Indien er op de gestelde datum geen akkoord wordt bereikt, stelt hij het p.v. in voortzetting en 
waakt er over dat elke partij om beurt over een termijn van minimum één maand beschikt om haar 
beweringen en zwarigheden te formuleren, gevolgd door een termijn van één maand per partij voor 
de replieken, hetgeen hij acteert.  
 
De advocaten zullen deze termijnen naleven, en alle beweringen en zwarigheden tegelijk voordra-
gen.  
 
 
HOOFDSTUK 3 Provisionering 
 
Artikel 7 
 
In geval een notaris een opdracht toevertrouwt aan een advocaat (of vice versa) blijven de kosten in 
principe ten laste van de cliënt. 
 
De aangestelde advocaat/notaris vraagt zijn provisie rechtstreeks aan de cliënt.  
 
Artikel 8 
 
Van de voormelde regels kan afgeweken worden mits voorafgaand en een schriftelijk akkoord.  
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HOOFDSTUK 4 Het vertrouwelijk karakter van de briefwisseling 
 
Artikel 9 
 
In principe is tussen notarissen onderling en tussen notarissen en advocaten de briefwisseling niet 
vertrouwelijk en kan deze in rechte worden aangewend.  
 
Artikel 10 
 
In geval van gerechtelijke vereffening en verdeling is deze regel absoluut.  
 
Buiten een gerechtelijke vereffening en verdeling kan, mits voorafgaand en schriftelijk akkoord van 
de advocaat en de notaris, de briefwisseling vertrouwelijk gehouden worden.  
 
 
HOOFDSTUK 5 Opvolgende raadpleging buiten enig gerechtelijk mandaat 
 
Artikel 11 
 
De advocaat die geraadpleegd wordt in een zaak waarin voorafgaandelijk reeds een notaris geman-
dateerd werd (of vice versa) brengt de notaris/advocaat daarvan onmiddellijk op de hoogte en be-
hartigt ook dadelijk de belangen van de cliënt.  
 
Artikel 12 
 
Indien hij daartoe wordt verzocht, bezorgt de advocaat of notaris zo spoedig mogelijk het dossier 
aan de verzoekende advocaat of notaris, samen met alle gegevens die voor de voortzetting van de 
zaak noodzakelijk zijn.  
 
De voordien geraadpleegde advocaat of notaris bezorgt zijn staat van kosten en ereloon aan de cli-
ent en brengt de later geraadpleegde advocaat/notaris hiervan op de hoogte.  
 
Deze verzoekt de cliënt de betaling van de staat van kosten en ereloon uit te voeren, voor zover de-
ze niet wordt betwist.  
 
 
HOOFDSTUK 6 Storting van gelden aan een advocaat 
 
Artikel 13 
 
In principe is de notaris verplicht om te betalen aan de partijen zelf.  
 
De notaris zal de gelden overmaken aan de advocaat indien deze de geschreven toelating van zijn 
cliënt voorlegt.  
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Artikel 14 
 
Indien de notaris aan de partijen zelf betaalt zal hi vooraleer het dossier af te sluiten en tot uitbeta-
ling over te gaan, alle in het dossier betrokken advocaten hiervan zo snel mogelijk op de hoogte 
brengen.  
 
De advocaat zal tijdig aan de notaris opgave doen van de hem verschuldigde erelonen en kosten.  
 
Indien een cliënt zich verzet tegen de storting aan zijn advocaat van door deze laatste gevraagde 
kosten en erelonen zal de notaris de betrokken advocaat hiervan tijdig en alleszins vóór de uitbeta-
ling, op de hoogte brengen.  
 
 
HOOFDSTUK 7 Minnelijk beslag in handen van de notaris 
 
Artikel 15 
 
Wanneer de advocaat beslag onder derden in handen van de notaris wil leggen, dient hij in principe 
de geëigende procedure voorzien in het gerechtelijk wetboek te volgen, behoudens navolgende uit-
zondering.  
 
Artikel 16 
 
De notaris zal rekening houden met een buitengerechtelijk beslag in zijn handen in geval van uit-
drukkelijk akkoord van alle partijen en belanghebbenden.  
 
Wanneer er geen akkoord tot stand komt moet de notaris dit onmiddellijk en op de meest efficiënte 
wijze aan de betrokken advocaat melden zodat deze, in voorkomend geval, de nodige schikkingen 
kan treffen.  
 
 
HOOFDSTUK 8 Wederzijdse dagvaardingen 
 
Artikel 17 
 
In geval van een geschil van professionele aard onthoudt de notaris, of advocaat, zich ervan in rech-
te op te treden zonder zich voorafgaandelijk gewend te hebben tot zijn Kamer of zijn Orde en deze 
haar toelating heeft verleend. 
 
De korpsoversten zullen zich hierover uitspreken na, in voorkomend geval, onderling overleg. 
 
Artikel 18 
 
In uitzonderlijke en hoogdringende gevallen is deze voorafgaande toelating niet vereist, maar is er 
wel meldingsplicht binnen een redelijke termijn.  
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Artikel 19 
 
In alle gevallen brengt de stafhouder of de voorzitter van de Kamer van notarissen de andere korps-
overste op de hoogte. 
 
 
 
Antwerpen 19 september 2006 
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Protocol over elektronische communicatie met de griffie 
 
 
HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Art. 1.1 
In afwachting dat art. 32bis van het gerechtelijk wetboek (zoals ingevoerd bij wet van 05.08.2006) in 
werking treedt, kunnen de in de artt. 742 en 756 van het gerechtelijk wetboek bedoelde conclusies 
en stukken naar de griffie van het Hof van beroep te Antwerpen en naar de griffie van het Arbeids-
hof te Antwerpen onder de hierna bepaalde voorwaarden reeds met ingang van 1 maart 2013 per e-
mail worden toegezonden. 
 
Art.1.2 
De toezending per e-mail kan uitsluitend gebeuren op het uniek e-mailadres dat elke griffie daartoe 
speciaal voorbestemt. Dit e-mailadres is vermeld in de bijlage van dit protocol. Dit uniek e-mailadres 
kan niet gebruikt worden voor andere correspondentie of communicatie dan die welke het voor-
werp uitmaakt van dit protocol. Aan e-mailberichten die geen betrekking hebben op het toezenden 
van conclusies en stukken geeft de griffie geen enkel gevolg. 
 
De afzender moet de griffie bij het verzenden uitdrukkelijk om ontvangstbevestiging verzoeken. De 
wijze waarop dit verzoek wordt overgemaakt moet de griffie-medewerkers toelaten om via het aan-
klikken van een optie een bevestiging te versturen. Alleen deze elektronische ontvangstbevestiging 
levert bewijs op van de toezending en van het tijdstip waarop ze is gebeurd. 
 
Het gebruik van e-mail voor het toezenden van conclusies gebeurt op risico van de verzender en de 
griffie draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele storingen, onderbrekingen of defecten aan 
de haar door de FOD ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddelen. 
 
Art. 1.3 
Wanneer die neerlegging binnen een bepaalde termijn moet gebeuren, is het ingevolge art. 52 van 
het gerechtelijk wetboek aangewezen de conclusies en/of stukken te doen toekomen vóór het slui-
tingsuur van de griffie. 
 
 
HOOFDSTUK 2 TOEZENDEN VAN CONCLUSIES 
 
Art. 2.1 
Conclusies die als bijlage aan een e-mailbericht aan de griffie worden toegezonden, mogen uitslui-
tend in PDF formaat worden verzonden en moeten door de advocaat ondertekend zijn. Het origineel 
van die conclusies wordt tijdens de pleidooien ter zitting neergelegd. 
 
 
Art. 2.2 
Wanneer men van zijn tegenstrever tijdig kopie van diens conclusies heeft ontvangen, is het deonto-
logisch ongepast in conclusies of pleidooien te vragen om deze conclusies wegens laattijdige neer-
legging ter griffie uit de debatten te weren. 
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HOOFDSTUK 3 NEERLEGGING VAN DOSSIERS 
 
Art. 3.1 
Behoudens uitdrukkelijk afwijkende regeling conform art. 756 van het gerechtelijk wetboek, legt el-
ke procespartij samen met haar laatste conclusies ook haar stukken ter griffie neer, zodat het 
rechtscollege het dossier kan voorbereiden. De rechtscolleges aanvaarden het toezenden van het 
behoorlijk geïnventariseerd en genummerd stukkenbundel onder vorm van een digitale kopie, 
waarna de originelen tijdens de pleidooien worden neergelegd. 
 
Art. 3.2 
De griffie kan een advocaat die de in art. 3.1 hiervoor opgelegde verplichting niet heeft nageleefd te-
lefonisch of anderszins contacteren en verzoeken alsnog onmiddellijk hiervoor te zorgen. Indien de 
advocaat hieraan geen gevolg geeft. verzoekt de griffie of de (eerste) voorzitter de stafhouder om 
tussenkomst. 
 
Art. 4 
De uitvoering van dit protocol zal periodiek en minstens om de drie maanden worden geëvalueerd. 
 
 
Bijlage: email adressen voor overmaking aan de griffie 
 
De in bovenstaand protocol bedoelde elektronische toezending kan uitsluitend rechtsgeldig gebeu-
ren opvolgende unieke e-mailadressen: 
 
voor het hof van beroep te Antwerpen 
 
- in strafzaken: - (vooralsnog uitsluitend neerlegging ter zitting mogelijk) 
- in alle andere zaken: burgerlijkegriffie.hofvanberoep.antwerpen@just.fgov.be 
 
voor het arbeidshof te Antwerpen 
 
- afdeling Antwerpen: griffie.arbeidshof.antwerpen@just.fgov.be  
- afdeling Hasselt:  griffie.arbeidshof.hasselt@just.fgov.be 
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Praktische afspraken i.v.m.de elektronische communicatie met de griffie van het Hof van beroep 
van Antwerpen vanaf 1 maart 2013 
 
Burgerlijkegriffie.hofvanberoep.antwerpen@just.fgov.be 
 
1. Wat wel? - uitsluitend conclusies in burgerlijke zaken 
2. Wat niet? - conclusies in strafzaken (ook niet conclusies 

m.b.t. de afhandeling van de burgerlijke belan-
gen-) 
- stukkenbundels 
- dossiers 
- verzoekschriften 
- briefwisseling  
enz…  
 
Deze niet toegelaten stukken worden automa-
tisch door de server geretourneerd. 

3. De mail Let op: de mails worden op een geautomati-
seerde wijze door de server verwerkt! Eventue-
le tekstboodschappen worden dus niet gelezen. 

4. Wanneer? uitsluitend tijdens de griffie-uren: tussen 8.30u. 
en 16.00u. 

4. Attachment (bijla-
ge) aan de mail 

4.1. Naamgeving JJJJXXNNNN-CONCLUSIE 
JJJJ = Jaartal met vier cijfers, bv. 2013 
XX = Rolcode, steeds 2 letters, bv. AR  
NNNN = Rolnummer, max. 4 cijfers 
 
Na het rolnummer volgt een streepje (-) en 
daarachter in hoofdletters het woord conclusie 
en dit zonder spaties. 
 
Voorbeeld: 2013AR1234-CONCLUSIE.PDF 
 
Het vermelden van het juiste rolnummer is cru-
ciaal voor de automatische verwerking. 
 
Niet toegelaten: de benaming syntheseconclu-
sie, tweede conclusie 

4.2. Formaat Uitsluitend Pdf-formaat 
Niet toegelaten: Word-formaat, e.a. 

4.3. Max. grootte 10 Mb 
Alle attachments die niet voldoen aan de voorwaarden onder 4.1. tot en 
met 4.3 worden automatisch door de server geretourneerd. In het ande-
re geval ontvangt u het ontvangstbewijs (onder voorbehoud dat u het 
juiste rolnummer heeft opgegeven). 
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Samenwerkingsprotocol slachtoffer-dader bemiddeling 
 
 
Gerechtelijk arrondissement Antwerpen  
 
DE ONDERTEKENENDE PARTIJEN: 
 
1. De Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg 
2. De procureur des Konings 
3. De orde van advocaten 
4. De directeur van het justitiehuis 
5. De directeur van de gevangenis te Antwerpen 
6. De politiediensten 
7. De Centra Algemeen Welzijnswerk 
8. Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg VAGGA 
9. De vzw Suggnome, Forum voor herstelrecht en bemiddeling  
10. Bemiddelingsdiensten voor Minderjarigen Adam en Elegast 
11. De hogeschool Artesis 
 
KOMEN OVEREEN WAT VOLGT:  
 
Art. 1 - VOORAF 
Deze overeenkomst komt tot stand in het kader van bet basisprotocol bemiddeling in delictsituaties 
zoals ondertekend te Antwerpen op 23 januari 2002. 
 
Deze beide overeenkomsten moeten worden samen gelezen. 
 
Art. 2 - VOORWERP 
De ondertekenende partijen engageren zich tot de actieve ondersteuning van de uitbouw van be-
middeling tussen daders en slachtoffers van misdrijven, en dit volledig in overeenstemming met de 
wet van 22 juni 2005 tot invoering van bepalingen inzake de bemiddeling in de Voorafgaande titel 
van het Wetboek van Strafvordering en in het Wetboek van Strafvordering. 
 
Dit aanbod van bemiddeling heet slachtoffer-dader bemiddeling, en kan uitmonden in de onderte-
kening van een overeenkomst waarin dader en slachtoffer hun overeenstemming kenbaar maken 
aan justitie over het herstel van de schade in de materiële en de morele zin. 
 
Art. 2 van de wet: “Bemiddeling is een proces dat aan personen in conflict toelaat om, als zij er vrij-
willig mee instemmen, actief en in alle verantwoordelijkheid deel te nemen aan het oplossen van 
moeilijkheden die voortvloeien uit een misdrijf, met de hulp van een neutrale derde en gegrond op 
een bepaalde methodologie. Ze heeft tot doel de communicatie te vergemakkelijken en partijen te 
helpen zelf te komen tot een akkoord inzake de nadere regels en voorwaarden die tot pacificatie en 
herstel kunnen leiden.” 
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De slachtoffer-dader bemiddeling wordt gekenmerkt door wat volgt: 
 

• Minimale bekentenis van de feiten door de dader(s); 
• Rechtstreekse en vrijwillige deelname van personen met direct belang in de gerechtelijke 

procedure; 
• Een neutrale bemiddelaar die in strikt vertrouwen en vertrouwelijkheid de gangmaker is 

van het onderling communicatieproces; 
 
Aangaande de operationalisering van het bemiddelingsaanbod in het arrondissement Antwerpen 
kwamen tussen ondertekenende partijen volgende specifieke afspraken tot stand. Deze moeten ge-
zien worden als een aanzet in de implementatie van de wet op de bemiddeling afgestemd op de 
omvang van het arrondissement enerzijds en de beperkt beschikbare middelen anderzijds: 

• Het initiële aanbod van de slachtoffer-dader bemiddeling wordt zowel door de bemidde-
lingsdienst aan de partijen geformuleerd als door de procureur des Konings in welom-
schreven situaties die in art. 5 worden uiteengezet. 

• De bemiddelaar bespreekt met elke betrokken partij het belang dat hij heeft om zijn/haar 
advocaat op de hoogte te stellen van het bemiddelingsaanbod. Uitsluitend met toestem-
ming van de  
cliënt kan de bemiddelaar zelf de advocaat hiervan op de hoogte brengen. 

• De bemiddelaar motiveert de partij actief om zijn/haar advocaat te betrekken zodra ge-
werkt wordt aan een ontwerpovereenkomst die al dan niet in de vorm van een dading 
wordt opgesteld. De bemiddelaar geeft hen een redelijke termijn om er in overleg met de 
cliënt opmerkingen over te formuleren, waarbij ondermeer rekening wordt gehouden met 
de evenwichten die in het bemiddelingsproces tot stand zijn gekomen, en die steunen op 
de wil van de betrokken partijen. Nadat het ontwerp van schriftelijke overeenkomst werd 
voorgelegd, kan de bemiddeling in overleg worden voortgezet. 

• De terugkoppeling vanwege de bemiddelaar aan de onderzoeksrechter en/of de procureur 
des Konings gebeurt conform art. 8 § 1, 2 en 3 van de wet van 22 juni 2005: "De documen-
ten die worden opgemaakt en de mededelingen die worden gedaan in het kader van de 
tussenkomst van de bemiddelaar zijn vertrouwelijk, met uitzondering van datgene waar-
mee de partijen instemmen om het ter kennis van de gerechtelijke instanties te brengen..." 

Het staat partijen dus vrij om aangaande het al dan niet bereikte resultaat, in overleg met de be-
middelaar en in samenspraak met elkaar, elementen aan het strafrechtelijk dossier te doen toevoe-
gen, in het bijzonder de eventuele door beide partijen ondertekende overeenkomst. 
 
Art. 3 - DE STUURGROEP 
1. De arrondissementele stuurgroep, zoals voorzien in het art 4 van het 'Basisprotocol Bemiddeling 
in Delictsituaties' neemt de verantwoordelijkheid om het aanbod van slachtoffer-dader bemiddeling 
in het arrondissement Antwerpen op een transparante wijze en binnen objectieve criteria voor de 
rechtzoekende beschikbaar te maken. 
2. In dit streven naar een rechtsgelijk en transparant aanbod stemt de stuurgroep de beperkt be-
schikbare middelen maximaal af op de noden binnen het eigen arrondissement, waarbij argumenten 
van zowel criminaliteitsbeheersing als welzijnsbevordering en maatschappelijke integratie in reke-
ning worden genomen. 
3. De stuurgroep volgt de werkzaamheden van de bemiddelingsdienst op en geeft niet vrijblijvende 
adviezen met het oog op ontwikkeling van de bemiddelingspraktijk conform de in art. 2 vooropge-
stelde basisprincipes. 
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Art. 4 - ENGAGEMENT VAN DE VOORZITIER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG -
GERECHTELIJKE ONDERZOEKEN 
De voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg verbindt er zich toe de onderzoeksrechters in de 
rechtbank in te Iichten over het bestaan van de wet van 22 juni 2005 tot invoering van de bepaling 
van de bemiddeling. Hij zal tevens de toepassing van het bemiddelingsaanbod aanmoedigen. 
 
De onderzoeksrechters zullen bewust gemaakt worden van het feit dat, wanneer de zaak en de par-
tijen ervoor in aanmerking komen, de partijen tijdens het gerechtelijk onderzoek of tijdens de cor-
rectionele zitting over de slachtoffer-dader bemiddeling geïnformeerd worden en er naar kunnen 
georiënteerd worden. Daarbij zal rekening worden gehouden met volgende voorwaarden: 
 

1. Het betreft partijen die een direct belang hebben bij een gerechtelijke procedure. 
2. De verdachte heeft de feiten bekend. 
3. Er is geen indicatie dat de tussenkomst van de bemiddelaar negatief zou interfereren met 

nog te stellen onderzoekshandelingen, wat eventueel inhoudt dat op initiatief van de on-
derzoeksrechter een opgestarte procedure tot slachtoffer-dader bemiddeling kan opge-
schort worden in het belang van het onderzoek. 

4.  Het inzetten van een bemiddelingsprocedure zal en kan geen enkele invloed hebben op 
het normale verloop van het onderzoek. In geen enkele omstandigheid zal het ontbreken 
van een akkoord kunnen ingeroepen worden om de zaak uit te stellen of niet te laten be-
handelen voor de raadkamer of de rechter ten gronde. 

 
De rechters zijn op de hoogte van art. 8 van de wet van 22 juni 2005: 
§ 1. De documenten die worden opgemaakt en de mededelingen die worden gedaan in het kader van 
de tussenkomst van de bemiddelaar zijn vertrouwelijk, met uitzondering van datgene waarmee de 
partijen instemmen om het ter kennis van de gerechtelijke instanties te brengen. Zij kunnen niet 
worden aangewend in een strafrechtelijke, burgerrechtelijke, administratieve, arbitrale of in enige 
andere procedure voor het oplossen van conflicten en zijn niet toelaatbaar als bewijs, zelfs niet als 
buitengerechtelijke bekentenis. 
 
§ 2. Vertrouwelijke documenten die toch zijn meegedeeld of waarop een partij steunt in strijd met de 
geheimhoudingsplicht, worden ambtshalve uit de debatten geweerd. 
 
§ 3. Onverminderd de verplichtingen die hem bij wet worden opgelegd, mag de bemiddelaar de fei-
ten waarvan hij uit hoofde van zijn ambt kennis krijgt, niet openbaar maken. Hij mag niet worden 
opgeroepen als getuige in een strafrechtelijke, burgerrechtelijke, administratieve, arbitrale of in eni-
ge andere procedure met betrekking tot de feiten waarvan hij in de loop van een bemiddeling ken-
nis heeft genomen. Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op de bemiddelaar. 
 
Art. 5 - DE PROCUREUR DES KONINGS - OPSPORINGSONDERZOEKEN 
In toepassing van art. 6 § 2 van de wet van 22 juni 2005 neemt de procureur des Konings 
"...het initiatief om personen die een direct belang hebben in het kader van een gerechtelijke proce-
dure te informeren over de mogelijkheid een bemiddeling aan te vragen. Voorzover de magistraten 
dit opportuun achten in concrete dossiers, kunnen zij zelf aan de partijen bemiddeling voorstellen." 
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Hiertoe zal de procureur des Konings: 
• Zich engageren om op geautomatiseerde en lineaire wijze daders en slachtoffers van mis-

drijven in kennis te stellen van de mogelijkheid van slachtoffer-dader bemiddeling en dit 
gefaseerd in tijd, afgestemd op de capaciteit van de bemiddelingsdienst Antwerpen en van 
het parket Antwerpen. 

• De kennisgeving gebeurt voor opsporingsonderzoeken op bet ogenblik dat de magistraat 
beslist heeft om in het dossier te dagvaarden, voor gerechtelijke onderzoeken zodra de 
raadkamer heeft beslist tot verwijzing naar de Correctionele Rechtbank. 

• Aan de bemiddelaar(s) formeel kenbaar maken of een bemiddelingsproces al dan niet in-
terfereert met nog te stellen onderzoekshandelingen of de lopende gerechtelijke procedu-
re indien de bemiddelingsdienst een verzoek tot bemiddeling conform art. 6 § 1 van een 
partij voorlegt. 

• Ten behoeve van de slachtoffer-dader bemiddeling een referentiemagistraat aanduiden 
die fungeert als contactpersoon voor de bemiddelaar(s) voor mogelijke vragen en proble-
men. De referentiemagistraat zal desgevallend inzage in het gerechtelijk dossier verlenen 
op basis van hun wettelijke opdracht beschreven in art. 6 § 3 van de wet 22 juni 2005. 

• Aan de justitieassistenten voor bemiddeling in strafzaken en slachtofferonthaal de moge-
lijkheid geven om voor zover hun opdracht dit toelaat en steeds in overleg met de direc-
teur van het justitiehuis, methodisch te adviseren over de bemiddeling in concrete dos-
siers. 

 
Art. 6 - ENGAGEMENT VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN 
De orde van advocaten zal: 

• De advocaten van haar balie op geregelde tijdstippen informeren over het bestaan en de 
draagwijdte van deze overeenkomst en van de wet op de bemiddeling; 

• Binnen haar bevoegdheid waken over het correcte verloop van de bemiddeling in het bij-
zonder aangaande de contacten tussen bemiddelaar en advocatuur, op basis van volgende 
krachtlijnen: 

1. In de context van bemiddeling is de advocaat diegene die door zijn cliënt als dus-
danig wordt aangesproken. Contacten tussen advocaat en bemiddelaar behoren 
in principe altijd in overleg met de cliënt te gebeuren. 

2. De advocaat zal zijn cliënt informeren over het bestaan van de slachtoffer-dader 
bemiddeling en hem adviseren aangaande de opportuniteit om hieraan deel te 
nemen. Hij kan, in samenspraak met zijn cliënt, ook zelf een vraag richten aan de 
bemiddelaar tot het verkennen van de mogelijkheden tot bemiddeling. 

3. De advocaat respecteert de eigen aard van het bemiddelingsproces zoals be-
schreven in art. 2 van het basisprotocol bemiddeling in delictsituaties. Hij ver-
houdt zich ten aanzien van dit proces als een adviserende derde, met respect 
voor de onderlinge communicatie en de eigen oplossingscapaciteiten van de be-
trokkenen. 

4. Als dusdanig kan hij op verzoek bij bemiddelingsgesprekken aanwezig zijn. 
5. De advocaat kan altijd aan de bemiddelaar uitleg vragen over de vordering van 

het bemiddelingsproces. De bemiddelaar antwoordt tegensprekelijk zonder bet 
vertrouwelijk karakter van het overleg te schaden. 

6. Nadat het ontwerp van schriftelijke overeenkomst werd voorgelegd, kan de be-
middeling in overleg worden voortgezet. 

7. Deze krachtlijnen verder ontwikkelen. 
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Art. 7 - ENGAGEMENT VAN HET JUSTITIEHUIS 
Het Justitiehuis verbindt er zich toe 

• de deskundigheid van haar medewerkers desgevraagd, en voor zover bet geheel van hun 
opdracht zulks toelaat, ter beschikking te stellen van "de slachtoffer-dader bemiddeling", 
ook en vooral in de vorm van methodische uitwisseling en ondersteuning. 

• binnen de eigen organisatie, het DG Justitiehuizen, het concept van slachtoffer-dader be-
middeling waar mogelijk te integreren in de methodieken van de opdrachten van het Justi-
tiehuis; 

• binnen de stuurgroep slachtoffer-dader bemiddeling mee vorm te geven aan het creëren 
van een ruimer draagvlak voor het concept van slachtoffer-dader bemiddeling en de prin-
cipes van communicatieve en participatieve justitie; 

• de eigen medewerkers te informeren over het aanbod van slachtoffer-dader bemiddeling. 
 
Art. 8 - ENGAGEMENT VAN DE GEVANGENISDIRECTIE 
De kans is reëel dat het aanbod van slachtoffer-dader bemiddeling aan gedetineerden kan ter sprake 
komen in de fase van voorlopige hechtenis of na de gerechtelijke uitspraak. 
De directie van de gevangenis te Antwerpen verbindt zich ertoe: 

• de bemiddelaars, mits geen interferentie met de gerechtelijke procedure en steeds afhan-
kelijk van de materiële mogelijkheden, toe te Iaten deze gedetineerden op passende wijze 
in de instelling te bezoeken. 

• De eigen medewerkers te informeren over het aanbod slachtoffer-dader bemiddeling. 
• De voorwaarden te creëren waardoor zoveel mogelijk gedetineerden geïnformeerd wor-

den over het bemiddelingsaanbod. 
• De voorwaarden te creëren om een ontmoeting tussen slachtoffer en dader in de gevan-

genis zo sereen mogelijk te laten verlopen. 
 
Art. 9 - ENGAGEMENT VAN DE POLITIE DIENSTEN 
Zij verbinden zich ertoe dat ze de werkzaamheden van de stuurgroep opvolgen via een vertegen-
woordiging en op die manier op de hoogte blijven van de ontwikkelingen inzake bet bemiddelings-
aanbod en de toepassingen van herstel in het arrondissement Antwerpen. 
 
Art. 10 - ENGAGEMENT VAN DE VZW SUGGNOMÈ 
De vzw Suggnomè zal: 

• Haar ervaring en kennis als forum voor herstelrecht en bemiddeling ter beschikking stellen 
van het concrete project van slachtoffer-dader bemiddeling; 

• Binnen de ruimte van de contractuele afspraken met de Minister van Justitie, de financiële 
middelen die aan het concrete project voor slachtoffer-dader bemiddeling toekomen, ook 
effectief ter beschikking stellen; 

• In deze zin optreden als werkgever van de bemiddelaar(s); 
• De stuurgroep betrekken bij de selectie van de bemiddelaars; 
• In dezelfde zin zorgen voor huisvesting van de bemiddelaar(s) en voor de materiële omka-

dering die de bemiddelaars moet toelaten hun opdracht effectief uit te voeren; 
• De bemiddelaar(s) vormen en ondersteunen, meer in bet bijzonder door het aanbieden 

van informatie, training, overleg en supervisie; 
• In afwachting van de installatie van een deontologische commissie zoals voorzien bij Wet 

van 22 juni 2005 waken over het ontwikkelen van een deontologisch kader voor het han-
delen van de bemiddelaar, met als krachtlijnen: 



Antwerpse codex voor advocaten 
__________________________________________________________________________________ 

 
182 

 
 

o de werkingsprincipes zoals uitgetekend in de Wet van 22 juni 2005: neutraliteit, 
vrijwilligheid, vertrouwelijkheid 
(art. 8 § 3: de bemiddelaar mag de feiten waarvan hij uit hoofde van zijn ambt 
kennis krijgt, niet openbaar maken. Hij mag ook niet worden opgeroepen als ge-
tuige in een strafrechtelijke, burgerrechtelijke, administratieve, arbitrale of in 
enige andere procedure met betrekking tot de feiten waarvan hij in de loop van 
een bemiddeling kennis heeft genomen. Art. 458 van het Strafwetboek is van 
toepassing op de bemiddelaar.); 

o de verplichting tot volledige informatie van de bij de bemiddeling betrokken par-
tijen aangaande hun rechten en plichten en de concrete mogelijkheden tot uit-
oefening hiervan, zeer in het bijzonder ook met betrekking tot het recht op bij-
stand van een advocaat; 

• De vzw Suggnomè kan de bevoegde magistraat inlichten over de vraag tot bemiddeling en 
om toelating vragen kennis te mogen nemen van het dossier conform art. 6 § 3 van de wet 
van 22 juni 2005. 

 
Art. 11 - HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK 
Het Algemeen Welzijnswerk zal: 
 

• zijn medewerkers informeren over bemiddeling: over het bemiddelingsaanbod, de werking 
van de bemiddelingsdienst, de evoluties en ontwikkelingen ter zake. 

• de cliënten actief informeren over het aanbod van bemiddeling en verwijzen indien ge-
wenst. 

 
Justitieel Welzijnswerk en de Dienst Slachtofferhulp in het bijzonder zullen tevens: 

• Cliënten ondersteunen tijdens het bemiddelingsproces indien nodig. 
• Een medewerker afvaardigen om te participeren aan de stuurgroep en zo bij te dragen aan 

het herstelrechtelijk beleid van het arrondissement. 
• Een medewerker afvaardigen om te participeren aan het begeleidingsteam met het oog op 

een permanente kritische bevraging van de bemiddelingspraktijk. 
 
Art. 12 - HET CENTRUM GEESTELJKE GEZONDHEIDSZORG VAGGA 
Zij zullen 
 

• hun medewerkers informeren over bemiddeling: over het bemiddelingsaanbod, de wer-
king van de bemiddelingsdienst, evoluties en ontwikkelingen ter zake. 

• Hun cliënten actief informeren over het aanbod van bemiddeling en verwijzen indien ge-
wenst en aangewezen. 

 
De afdeling Forensische zorg die werkt met plegers van strafbare feiten die via therapie aan een op-
lossing willen werken voor hun problemen, zal tevens: 
 

• Cliënten ondersteunen tijdens het bemiddelingsproces indien nodig en aangewezen. 
• Een medewerker afvaardigen om te participeren aan de stuurgroep. Via deze deelname wil 

ze bijdragen aan bet herstelrechtelijk beleid van het arrondissement. 
• Een medewerker afvaardigen om te participeren aan het begeleidingsteam met het oog op 

een permanente kritische bevraging van de bemiddelingspraktijk. 
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Art. 13 - DE HCA DIENSTEN 
• De diensten engageren zich tot het uitbouwen en onderhouden van een positieve samen-

werking in het kader van gemeenschappelijke bemiddelingsdossiers bij minderjarigen en 
de meerderjarigen. 

• De diensten engageren zich tot deelname aan een intervisie op regelmatige basis met de 
herstelbemiddelaars van Elegast, Adam en Suggnomè. 

 
Art. 14 - DE ARTESIS HOGESCHOOL 

• De hogeschool engageert zich in het kader van de bachelor opleiding Sociaal Werk tot 
deelname aan de stuurgroep met als doel kennisverruiming en uitwisseling. Ze wil op deze 
manier informatie en advies verstrekken met betrekking tot de praktijk van bemiddeling. 

• Ze wit zich laten inspireren door de visie van Herstelrecht bij de algemene beleidsontwik-
keling binnen het sociaal werk en in de diverse opleidingsonderdelen. 

• Ze wil kennis overbrengen over praktijkgerichte netwerkingen en internationale 'good 
practices' in brengen. 

• Ze is bereid om op vraag van vzw Suggnomè maatschappelijke dienstverlening aan te bie-
den. Dit kan in de vorm van de ontwikkeling van meetinstrumenten, vormingspakketten, 
methodiekontwikkeling, enz. 

• De hogeschool is bereid om in het kader van bun onderwijsopdracht studenten in te scha-
kelen bij kleinschalige onderzoeksopdrachten op vraag van vzw Suggnomè. 

 
Art. 15 - HET BEGELEIDINGSTEAM 
Op initiatief van de bemiddelaar(s) wordt een begeleidingsteam samengesteld. 
Het begeleidingsteam vergadert 5 keer per jaar om de concrete dossiers van slachtoffer-dader be-
middeling te bespreken en de bemiddelaar waar nodig te adviseren. Tevens is dit een forum waar 
vanuit casuïstiek herstelgericht werken in diverse (para)justitiële sectoren kan besproken worden. 
Zo draagt dit team bij aan een breder draagvlak voor herstelrecht en de principes van een participa-
tieve en communicatieve justitie. 
De ondertekenende partijen, in het bijzonder de Raad van de Orde van Advocaten, het Justitiehuis, 
de HCA diensten, bet Centrum Geestelijke Gezondheidszorg en het Algemeen Welzijnswerk worden 
uitgenodigd om met hun specifieke deskundigheid via afgevaardigden aan dit forum te participeren. 
De voorstelling van concrete dossiers gebeurt met respect voor de bepalingen in de wet van 22 juni 
2005 inzake het beroepsgeheim en de principes van vertrouwelijkheid. 
 
Art. 16 - DUUR EN BEEINDIGING VAN HET ENGAGEMENT 
Deze engagementen maken voorwerp uit van voortdurend overleg op niveau van de stuurgroep, 
ondermeer met de bedoeling om een gesystematiseerd aanbod van bemiddeling te ontwikkelen en 
met bet oog op een meer participatieve en communicatieve justitie. 
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Dit engagement gaat in op datum van de ondertekening. 
 
Het kan ten allen tijde door elk van de ondertekenende partijen worden opgeschort mits dit aan de 
andere ondertekenende partijen schriftelijk ter kennis te brengen. 
Na kennisname zullen de ondertekenende partijen zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen een 
termijn van 2 maanden in extra vergadering bijeenkomen om te bespreken of en binnen welke 
voorwaarden het samenwerkingsakkoord alsnog kan warden gehandhaafd. 
Ondertekend op 23/07/2013 te Antwerpen 
Voor de Rechtbank van Eerste Aanleg:  
Voorzitter Jacques Mahieu 
 
Voor het Openbaar Ministerie:  
procureur des Konings Herman Dams 
 
Voor de Orde van Advocaten:  
Stafhouder Herman Buyssens 
 
Voor het Justitiehuis:  
Directeur Veerle Pasmans 
 
Voor de gevangenis van Antwerpen: 
Directeur Johan De Muynck 
 
Voor de Politiediensten: 
Voorzitter arrondissementele Korpschefs Paul Neefs 
 
Voor de vzw Suggnomè, Forum voor herstelrecht en bemiddeling:  
Voorzitter Katrien Lauwaert 
 
Voor het Centrum Algemeen Welzijnswerk: 
Directeurs:Gie Janssens -Koen De Vylder - Paulette Theunis 
 
Voor het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg VAGGA:  
Directeur Mario De Prijcker. 
 
Voor de HCA diensten ADAM en Elegast  
Directeurs: Saskia Kuypers en Marc Parmentier 
 
Voor de Artesis Hogeschool Antwerpen: 
Algemeen Directeur Pascale De Groote 
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