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Reglement Balie Leuven

VOORWOORD
De laatste codificatie van de reglementen uitgevaardigd door de Raad van de Orde dateert van
10 maart 1989. Sedertdien werd de tekst verscheidene malen gewijzigd. De laatste keer op 12
oktober 2001.
Allerlei omstandigheden, en met name vooral de intussen van kracht geworden reglementen
van de Orde van Vlaamse Balies maakten een aanpassing van het Leuvens Baliereglement
noodzakelijk. Deze gelegenheid werd aangegrepen om hele reglement te stroomlijnen en de
artikelen te hernummeren. De gelegenheid werd ook aangegrepen om het reglement te
voorzien van een inhoudstafel.
De volgende onderdelen van het vorige reglement werden opgeheven omdat intussen de
materie werd geregeld door een reglement van de Orde van Vlaamse Balies :
Betrekkingen met de pers. Zie reglement Orde van Vlaamse Balies van 4 juni 2003 met
inwerkingtreding op 12 augustus 2003.
Publiciteit. Zie reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 4 juni 2003 met
inwerkingtreding op 12 augustus 2003.
Advocaat-Syndicus. Zie reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 18 september 2004
met inwerkingtreding op 25 november 2004.
Permanente vorming. Zie reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 2 juni 2004 met
inwerkingtreding op 18 september 2004.
Vestiging meerdere kantoren. Zie reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 4 juni 2003
met inwerkingtreding op 12 augustus 2003.
De reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de nog van toepassing zijnde
reglementen, besluiten en aanbevelingen van de voormalige Belgische Nationale Orde van
Advocaten kunnen worden geraadpleegd op de website van de Orde van Vlaamse Balies,
www.advocaat.be.
Dit reglement en de vorige versie ervan kunnen worden geraadpleegd op het extranet van de
balie.
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I. DE RAAD VAN DE ORDE

Artikel 1

Algemeen

De Raad van de Orde heeft alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk zijn toegekend aan
de Algemene Vergadering, hetzij bij wet, bij het geünificeerd reglement van de [vroegere
Belgische Nationale Orde, bij reglementen van de Orde van Vlaamse Balies]1 of bij het huidige
reglement.

Artikel 2

Bevoegdheden

De Raad van de Orde heeft onder meer en dit uitsluitend ten exemplatieve titel de bevoegdheid
om :
- deontologische normen uit te vaardigen, die bindend zijn voor de leden van de Balie;
- overeenkomsten af te sluiten met privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organismen,
met het oog op de organisatie van collectieve rechtshulp;
- de Balie financieel te verbinden en overeenkomsten af te sluiten met betrekking tot
collectieve verzekeringspolissen, overeenkomsten met financiële instellingen, zonder
dat deze opsomming limitatief is.

Artikel 3

Bekendmaking

Belangrijke maatregelen en beslissingen die door de Raad worden genomen, worden aan de leden
van de Balie bekendgemaakt door aanplakking ad valvas of door rondschrijven.
Alle advocaten en advocaten-stagiair worden geacht de beslissingen en maatregelen die ad valvas
worden bekendgemaakt, te kennen en er gevolg aan te geven.
De beslissingen en maatregelen vermelden de datum van aanplakking ad valvas, en gaan op deze
datum in.
__________
1

Ingevoegd bij beslissing van de raad van de orde van 16 december 2004
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Artikel 4

Penningmeester

De penningmeester wordt bij aanvang van ieder gerechtelijk jaar verkozen onder de leden van
de Raad van de Orde, op voordracht van de Stafhouder.
Hij staat in voor de dagelijkse administratie van de financiën van de Orde, en beheert
het vermogen van de Orde. Hij belicht van ambtswege de budgettaire weerslag van beslissingen,
reglementen en verbintenissen die de Raad van de Orde overweegt, en is belast met de contacten
van de Orde met de fiscale en sociale administraties.
Hij staat in voor het houden van de boeken van de balie volgens het systeem van de dubbele
boekhouding, met inachtneming van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel
(bijlage KB van 12 september 1983 – B.Stbl. 29 september 1983).
Uiterlijk op de vergadering van de Raad van de Orde waarop de jaarlijkse bijdragen worden
vastgesteld, legt hij vooraf de begroting voor datzelfde jaar ter goedkeuring aan de Raad van
de Orde voor.
Jaarlijks legt hij de rekeningen over het afgelopen boekjaar ter goedkeuring aan de Raad van
de Orde voor, nadat ze een interne of externe controle hebben ondergaan. De goedgekeurde
rekeningen worden dan aan de algemene vergadering ter kennis gebracht, en door
de penningmeester toegelicht in zijn financieel verslag.
Telkens hij er door de Stafhouder of door de Raad van de Orde wordt om verzocht, brengt
de penningmeester verslag uit aan de Raad, en legt hij verantwoording af.] 2

__________
2

Ingevoegd bij beslissing van de raad van de orde van 12 maart 1999.
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II. DE VERKIEZINGEN VAN DE STAFHOUDER, VICE-STAFHOUDER
EN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN DE ORDE

Artikel 5

Verkiezing van de Stafhouder

De verkiezing van de Stafhouder heeft plaats bij gelijktijdige maar afzonderlijke lijststemming.
[De Stafhouder wordt verkozen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Indien geen volstrekte
meerderheid wordt bereikt, wordt op de Algemene Vergadering door de aanwezige stemgerechtigde advocaten bij geheime stemming de Stafhouder gekozen tussen de twee kandidaten
op wie het grootste aantal stemmen werd uitgebracht.] 3
Zijn verkiesbaar de advocaten die [op de dag van de verkiezing sinds tien jaar ingeschreven zijn
op het tableau der advocaten en minstens drie jaar in de raad zetelen of gezeteld hebben.] 4
De voorstellingen van de kandidaturen geschieden schriftelijk door minstens vijf advocaten.
De voorstellingen moeten bij de Stafhouder worden ingediend, ten minste 10 vrije dagen vóór
de aanvang van de verkiezing te 16 uur. De Stafhouder onderzoekt of de voorgedragen kandidaat
verkiesbaar is en zijn voorstelling aanvaardt.
De voorstellingen worden "ad valvas" bekendgemaakt [ ] 5.

Artikel 6

Verkiezing van de Vice-Stafhouder

Is verkiesbaar tot Vice-Stafhouder van de Raad, de kandidaat die [op de dag van de verkiezing
sinds acht jaar ingeschreven is op het tableau der advocaten en minstens één jaar in de raad zetelt
of gezeteld heeft. De voordracht geschiedt volgens de regels die voor de aanwijzing van de
Stafhouder zijn voorgeschreven. Hij wordt verkozen met betrekkelijke meerderheid van
stemmen.] 6

__________
3

Gewijzigd bij beslissing van de raad van de orde van 12 maart 1999.
Gewijzigd bij beslissing van de raad van de orde van 12 maart 1999.
5
Weggelaten bij beslissing van de raad van de orde van 12 maart 1999.
6
Gewijzigd bij beslissing van de raad van de orde van 12 maart 1999.
4
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Artikel 7

Verkiezing van de leden van de Raad van de Orde

De leden van de Raad worden door de algemene vergadering van de Orde bij afzonderlijke lijst
en met betrekkelijke meerderheid van stemmen verkozen.
Zijn verkiesbaar, de advocaten die sinds vijf jaar zijn ingeschreven op het tableau van de Orde
van de Advocaten op de dag der verkiezing.
Elke kandidaat wordt schriftelijk en afzonderlijk voorgedragen in handen van de Stafhouder, door
minstens vijf advocaten.
Deze voorstelling wordt aanvaard tot zeven vrije dagen vóór de dag der verkiezingen te 16 uur.
De Stafhouder onderzoekt of de voorgedragen kandidaat verkiesbaar is en, in voorkomend geval,
of hij zijn voorstelling aanvaardt. De voorstellingen worden "ad valvas" bekendgemaakt [ ] 7.
[Zijn echter niet verkiesbaar voor de Raad : de twee leden van de uittredende Raad van de Orde
die op het ogenblik van de verkiezing het langst op ononderbroken wijze zitting in de Raad
hebben gehad. Deze laatste beperking geldt niet voor de kandidatuur tot stafhouder of vicestafhouder, evenmin voor de advocaat die alsdan sinds minder dan twee jaar opgehouden heeft
stafhouder te zijn. In het geval twee kandidaat-leden even lang zitting hebben gehad, geldt de
niet-verkiesbaarheid in eerste instantie voor de kandidaat die het hoogst is ingeschreven op
het tableau.] 8
De stembrieven voor de verkiezing van de leden van Raad van de Orde vermelden alle
kandidaten, gerangschikt volgens hun plaats op het Tableau van de Orde der Advocaten bij de
Balie te Leuven.
Om geldig te stemmen dienen de kiesgerechtigde advocaten hun stem uit te brengen op minstens
[één kandidaat en ten hoogste dertien kandidaten] 9, zijnde het aantal aan te duiden gewone leden
van de Raad van de Orde.

__________
7

Weggelaten bij beslissing van de raad van de orde van 12 maart 1999.
Ingevoegd bij beslissing van de raad van de orde van 25 februari 2000.
9
Gewijzigd bij beslissing van de raad van de orde van 12 maart 1999.
8

5

Reglement Balie Leuven

Artikel 8

Organisatie van de verkiezingen

**_____________________________________________________________________________________________________
(aanpassing reglement als beslist in de zitting van de Raad van de Orde dd. 19.05.1995
met onmiddellijke invoegingtreding)

De Raad bepaalt en deelt "ad valvas" mee waar en op welke tijdstippen de kiesgerechtigde
advocaten hun stem kunnen uitbrengen, zowel voor de verkiezing van de Stafhouder, ViceStafhouder als gewone leden van de Raad van de Orde en waar en op welk tijdstip
de stemopneming geschiedt.
Het stembureau wordt samengesteld uit drie stemgerechtigde advocaten die geen kandidaat zijn
voor één van de te begeven functies, en worden aangeduid door de Raad.
Het stemopnemingsbureau wordt samengesteld uit drie stemgerechtigde advocaten, die aan
dezelfde voorwaarden voldoen en die eveneens worden aangeduid door de Raad.
De leden van de beide bureaus duiden onder hen een voorzitter aan.
Ingeval van betwisting wordt de voorzitter aangeduid door de uittredende Stafhouder.

Artikel 9

Een kandidaat is verkozen voor meer dan 1 mandaat

Is een lid van de Balie verkozen
a:
b:
c:
d:

én tot Stafhouder én tot Vice-Stafhouder
én tot Stafhouder én tot raadslid
én tot Vice-Stafhouder en tot raadslid
of tot de drie samen

dan wordt alleen de eerste verkiezing als bestaande beschouwd.
De kandidaat, die na hem de meeste stemmen behaalde wordt in zijn plaats als Vice-Stafhouder
of als raadslid verkozen.
Bij staking van stemmen voor de laatste te begeven plaats, wordt de kandidaat met oudste
rangorde op het tableau, verkozen.

6
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[Indien meer dan twee advocaten behorend tot dezelfde associatie of groepering verkozen worden
tot lid van de Raad, kunnen enkel die twee advocaten die de meeste stemmen hebben behaald,
effectief als verkozen lid van de Raad worden beschouwd. Bij gelijkheid van stemmen tussen
zulke advocaten geniet de hoogst ingeschreven advocaat op het tableau de voorkeur.] 10
De blanco- en ongeldige stembrieven worden niet meegeteld om het aantal uitgebrachte stemmen
te bepalen.

__________
10

Ingevoegd bij beslissing van de raad van de orde van 25 februari 2000.
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III. HET REGLEMENT VAN DE STAGE
**_____________________________________________________________________________________________________
(aanpassing stagereglement als beslist in de zitting van de Raad van de Orde dd. 24.02.1995
met invoegetreding op 01.09.1995.)

Artikel 10

Opname op de lijst van de advocaten-stagiairs

Niemand kan op de lijst van de stagiairs worden opgenomen, indien hij niet beantwoordt aan
de eisen gesteld door de Belgische wetgever, aan de nog van toepassing zijnde reglementen van
de vroegere Nationale Orde van Advocaten en aan de reglementen van de Orde van Vlaamse
Balies [ ]11 indien hij niet voorafgaandelijk de eed heeft afgelegd overeenkomstig artikel 429 van
het Gerechtelijk Wetboek en een stagemeester heeft in het arrondissement. [ ]12
De kandidaat-stagiair richt een schriftelijk verzoek aan de Raad van de Orde, tot opname op
de lijst van de stagiairs, waarbij melding wordt gemaakt van alle voormelde gegevens.
De kandidaat-stagiair voegt bij zijn aanvraag zijn diploma van licentiaat in de rechten, waarop
de vermelding dient voor te komen dat hij de eed heeft afgelegd.

Artikel 11

Stageperiode aan een andere balie

De aanvrager die reeds voordien stage heeft gelopen bij een andere Balie, zonder opgenomen te
zijn geweest op het tableau der advocaten, dient bij zijn aanvraag tot opname een attest voor te
leggen van de Stafhouder van die andere Balie, waaruit het begin en de duur van de reeds gedane
stage blijken.
Hij dient, in voorkomend geval, tevens een bekwaamheidsattest tot de uitoefening van het beroep
van advocaat over te maken, tegelijk met voormeld attest.
De Raad van de Orde beslist soeverein of de reeds voorheen gedane stage al dan niet in
aanmerking komt in functie van de hierna vermelde stageverplichtingen en voorwaarden tot
opname op het tableau der advocaten.

__________
11
12

Gewijzigd bij beslissing van de raad van de orde van 16 december 2004.
Weggelaten bij beslissing van de raad van de orde van 16 december 2004.
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Artikel 12

Bijzondere verplichtingen van de advocaat-stagiair

Onverminderd alle andere verplichtingen die krachtens de wet, de reglementen van
de Nationale Orde en dit reglement op de advocaten rusten, heeft de advocaat-stagiair
de volgende bijzondere verplichtingen :
1. De advocaat-stagiair dient, teneinde te kunnen opgenomen worden op het tableau, gedurende
ten minste drie jaar ingeschreven te zijn op de lijst van stagiairs bij een Belgische Balie, de
periodes van schorsing niet meegerekend, en onverminderd de toepassing van artikel 10.
2. Gedurende het eerste jaar van de driejarige stageperiode zal de stagiair voltijds ter
beschikking zijn van zijn stagemeester, en zich kwijten van zijn andere, hierna vermelde
stageverplichtingen en zich onthouden van eender welke andere activiteit, al dan niet
bezoldigd.
Gedurende de twee laatste stagejaren zal de stagiair in principe voltijds ter beschikking zijn
van zijn stagemeester en zich kwijten van zijn stageverplichtingen, behoudens de volgende
uitzonderingen, tenminste voor zover hij gedurende minstens één vol jaar voltijds ter
beschikking was van zijn stagemeester en zich gekweten heeft van zijn stageverplichtingen,
zoals bedoeld in alinea 1 :
- wat de samenwerking met de stagemeester betreft, kunnen stagemeester en stagiair
schriftelijk overeenkomen gedurende welke tijd de stagiair ter beschikking zal zijn van
zijn stagemeester, desgevallend met aanpassing van de hierna bedoelde vergoedingen.
- de stagiair mag een andere, al dan niet bezoldigde activiteit uitoefenen mits uitdrukkelijke
en voorafgaandelijke toestemming van de Raad van de Orde, welke toestemming ten
vroegste kan gegeven worden na het slagen in het BUBA-examen.
3. De stagiair zal alle richtlijnen hem gegeven door de stagemeester opvolgen, en zorgvuldig
de hem toevertrouwde opdrachten uitvoeren waarbij hij zowel de stagemeester als het
cliënteel van deze laatste correct zal behandelen.
4. De advocaat-stagiair zal, met het oog op zijn beroepsopleiding, de zittingen van zoveel
mogelijk rechtscolleges bijwonen

9
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5. De advocaat-stagiair zal regelmatig de hem toegewezen zitting van het [Bureau voor
Juridische Bijstand] 13 bijwonen, met inachtname van het reglement van het Bureau, voorzien
in de artikelen 19 tem 25 van dit reglement. Hij zal de hem toevertrouwde zaken met zorg
behartigen.
6. De advocaat-stagiair zal zijn medewerking verlenen aan alle vormen van rechtsbijstand
georganiseerd door de Stafhouder en door de Raad van de Orde, in de mate dat dit door deze
laatste wordt opgedragen.
7. De advocaat-stagiair zal nauwgezet de lessen in beroepsvorming voorzien in de reglementen
van de Nationale Orde volgen, en dient te slagen in de opgelegde examens.
8. De advocaat-stagiair dient, gedurende zijn stageperiode, regelmatig de bijdrage te betalen,
opgelegd overeenkomstig de nog van toepassing zijnde reglementen van de vroegere
Nationale Orde van Advocaten en de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies [ ]14, in
aanvulling van artikel 435 van het Gerechtelijk Wetboek.
9. De advocaat-stagiair dient, gedurende zijn stageperiode, alle andere opdrachten uit te voeren
en verplichtingen na te leven, die de Raad van de Orde aan de advocaten-stagiairs oplegt met
het oog op hun opleiding en vorming. Hiertoe behoren onder meer de rondleiding van
scholieren in het gerechtsgebouw, deelname aan pleitoefeningen, enz.15
[10.Zolang de advocaat-stagiair niet is geslaagd in de examens in beroepsopleiding, kan de stage
onder geen enkele voorwaarde worden onderbroken of geschorst.
De Raad van de Orde kan de advocaat-stagiair toelaten gedurende een termijn van ten hoogste
twee jaar zijn stage te onderbreken, met behoud van de rechten voortspruitende uit de reeds
gelopen stageperiode en het afgelegde examen.
De onderbreking voorzien in het voorgaande lid kan slechts worden toegelaten indien
de advocaat-stagiair deze onderbreking uitdrukkelijk voorafgaandelijk heeft aangevraagd.
Indien de advocaat-stagiair binnen de termijn van twee jaar zijn wederopname niet heeft
gevraagd, wordt hij geacht nog geen stage te hebben gelopen.
Gedurende de periode van onderbreking van de stage verliest de advocaat-stagiair zijn
hoedanigheid van advocaat en kan hij geen enkele daad stellen in de uitoefening van
__________
13
14

Gewijzigd bij beslissing van de raad van de orde van 8 september 2000.
Gewijzigd bij beslissing van de raad van de orde van 16 december 2004
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het beroep van advocaat.] 16
Deze voorwaarden doen op geen enkele wijze afbreuk aan de bevoegdheid van de Raad van
de Orde, toegekend bij artikel 432 van het Gerechtelijk Wetboek, de opname op het Tableau der
advocaten te weigeren.
Artikel 13

Centrum voor Stage- en beroepsopleiding

[1. Het Centrum voor Stage- en Beroepsopleiding wordt voorgezeten door een lid van de raad
van de orde, en is verder samengesteld uit een voorzitter van het Bureau voor Juridische
Bijstand, een advocaat met leeropdracht, een advocaat-stagemeester, een advocaatafgevaardigde door de ombudsdienst, en een advocaat derdejaarsstagiair.
Deze laatste wordt afgevaardigd na een verkiezing daartoe, georganiseerd tussen advocatenstagiairs.
De overige leden van het Centrum voor Stage en Beroepsopleiding worden door de raad van
de orde bij het begin van het gerechtelijk jaar en op voordracht van de stafhouder aangeduid.
De pro-stafhouder kan de vergaderingen met adviserende stem bijwonen.
2. Het Centrum voor Stage en Beroepsopleiding heeft als taak de opleiding van de stagiairs te
organiseren. Het adviseert de raad van de orde over de aanvragen tot erkenning als stagemeester en het behoud van deze erkenning.
Het bemiddelt en geeft advies aan de raad van de orde m.b.t. de stage.
3. Het Centrum voor Stage en Beroepsopleiding ziet toe op de naleving door de stagiair en de
stagemeester van de door de raad van de orde opgelegde stageverplichtingen, en
organiseert bekwaamheidsproeven overeenkomstig de ter zake geldende reglementen.
Het rapporteert in voorkomend geval aan de stafhouder over de inbreuken die door stagiair
of stagemeester op het reglement van de stage worden begaan.
4. Het Centrum voor Stage en Beroepsopleiding maakt een doorlopend geactualiseerde lijst
op van de erkende stagemeesters, die in de voorwaarden zijn om stagiairs op te leiden.

__________
15
16

Ingevoegd bij beslissing van de raad van de orde van 17 maart 2006
Ingevoegd bij beslissing van de raad van de orde van 22 december 1995.

11

Reglement Balie Leuven

5. Het Centrum voor Stage en Beroepsopleiding legt per stagiair een stagedossier aan, en
volgt de stagiair en dit dossier op, o.m. met betrekking tot de jaarlijkse rapporten die
de stagiair gehouden is op te stellen, bevraagt zich in principe jaarlijks (eventueel middels
enquêtes, formulieren of persoonlijke interviews) over het verloop van de stage, en
evalueert de stagiairs bij het einde van de stage om advies uit te brengen aan de raad van
de orde, naar aanleiding tot de vraag tot opname op de tableau.
6. Het Centrum voor Stage en Beroepsopleiding legt eveneens een dossier aan over elke
kandidaat stagemeester met het oog op de aan de raad te verlenen adviezen, waarbij het
Centrum voor Stage en Beroepsopleiding nagaat of de kandidaat stagemeester voldoende
waarborgen biedt om een deugdelijke beroepsopleiding te verstrekken en ook of de kandidaat voldoet aan de hieronder opgesomde voorwaarden.
Het verzoek tot erkenning als stagemeester wordt schriftelijk gericht aan de raad van
de orde, die na advies van het Centrum voor Stage en Beroepsopleiding te hebben
ontvangen, en na de kandidaat stagemeester in geval van negatief advies te hebben
gehoord, ter zake een bindende beslissing neemt.
7. Als stagemeester kan worden erkend elke advocaat die minstens zeven jaar is ingeschreven op
het Tableau van de advocaten.
Geen enkele advocaat kan de leiding nemen over meer dan één eerstejaars advocaat-stagiair
per gerechtelijk jaar.
8. Een stagemeester en een advocaat-stagiair kunnen overeenkomen dat de advocaat-stagiair zijn
stage-opleiding zal verdelen over meerdere advocaten-stagemeesters, met dien verstande dat
uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd welk tijdsvolume de advocaat-stagiair zal besteden
aan zijn onderscheiden stagemeesters, en mits één stagemeester fungeert als stageleider.
De bedoelde overeenkomst dient voorafgaandelijk ter kennis te worden gebracht van
de Stafhouder.
Bij gebreke aan overeenkomst wie stageleider is, vervult de advocaat die het langst is
ingeschreven op het Tableau van de Orde der Advocaten, de rol van stageleider.] 17
Artikel 14

Verplichtingen van de stagemeester

__________
17

Gewijzigd bij beslissing van de raad van de orde van 22 maart 2001 (inwerkingtreding : 1 september 2001)
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1. De stagemeester verbindt er zich toe de stagiair een opleiding te bezorgen in alle aspecten van
het beroep als advocaat.
2. Hij zal o.m. naar vorm en inhoud gevarieerde juridische opdrachten geven en de advocaatstagiair toelaten te pleiten voor zoveel mogelijk rechtsinstanties.
3. Bij de uitvoering van deze opdrachten, en in het bijzonder voor wat de behandeling van
de pleitzaken betreft, zal de stagemeester de advocaat-stagiair tijdig en voldoende onderrichten.
4. De stagemeester zal de advocaat-stagiair voldoende tijd geven om aan zijn andere
stageverplichtingen, zoals het bijwonen van de vergaderingen van het [Bureau voor Juridische
Bijstand] 18, het volgen van de lessen van de beroepsopleiding en de organisatie van
rechtsbijstand, te voldoen.
5. De stagemeester is gehouden, en in principe op voorhand, alle kosten te vergoeden die
de advocaat-stagiair blootstelt voor prestaties ten voordele van het kantoor van de stagemeester.
6. Indien de advocaat-stagiair zich verplaatst met zijn persoonlijk voertuig, ten behoeve van
prestaties van de stagemeester, is deze laatste gehouden een vergoeding te betalen van ten
minste [0,3 € per km.] 19
7. De stagemeester is gehouden voor het eerste stagejaar [ ]20 een minimum-vergoeding te
betalen aan de advocaat-stagiair ten bedrage van [1.000 €] 21 per maand. Dit bedrag wordt
aangepast [aan de gezondheidsindex]22 van de kleinhandelsprijzen op basis van de index van
de maand [november 2003 , die 112,36 punten bedraagt, basis 1996 ]23. [Onafgezien van de
tijd die de advocaat-stagiair moet besteden aan de hem toegewezen pro deo zaken en andere
balieverplichtingen staat deze minimum-vergoeding tegenover een quasi voltijdse
beschikbaarheid van de advocaat-stagiair voor zijn stagemeester.

__________
18

Gewijzigd bij beslissing van de raad van de orde van 8 september 2000.
Gewijzigd bij beslissing van de raad van de orde van 16 december 2004 (inwerkingtreding : 1 januari 2005)
20
Verduidelijkt bij beslissing van de raad van de orde van 16 december 2004.
21
Gewijzigd bij beslissing van de raad van de orde van 16 december 2004 (inwerkingtreding : 1 januari 2005)
22
Verduidelijkt bij beslissing van de raad van de orde van 16 december 2004
23
Gewijzigd bij beslissing van de raad van de orde van 16 december 2004( inwerkingtreding: 1 januari 2005)
19
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Vanaf het tweede jaar stage zijn stagemeester en stagiair vrij in het bepalen van de
verschuldigde vergoeding.]24
Op verzoek zal de stagemeester de fiche 281.10 meedelen aan de Stafhouder.
8. Van deze minimale vergoeding mag, vanaf het tweede stagejaar, slechts worden afgeweken
indien de advocaat-stagiair niet voltijds ter beschikking staat van de stagemeester, in welk
geval er een voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst wordt opgesteld tussen de stagemeester en de advocaat-stagiair, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Stafhouder.
9. Het is de stagemeester niet toegelaten de voormelde vergoeding van [1.000 € ] 25 te
verminderen met forfaitaire vergoedingen voor het gebruik van kantoorruimte en de daaraan
verbonden kosten voor elektriciteit en verwarming.
10. Kosten voor gebruik van telefoon, telefax, het nemen van fotokopijen en het gebruiken van
tekstverwerking, mogen slechts in mindering worden gebracht op basis van reële en vooraf
schriftelijk overeengekomen eenheidsprijzen. Een overeenkomst in verband hiermee wordt
schriftelijk opgesteld, en eveneens ter goedkeuring overgemaakt aan de Stafhouder.
[11. De advocaat-stagiair is jaarlijks gerechtigd op minimum 20 werkdagen verlof, waarvan,
indien gewenst door de stagiair, er vijf vakantiedagen buiten het gerechtelijk verlof kunnen
genomen worden, dat alles zonder dat deze verlofdagen mogen aanleiding geven tot de vermindering van de bovenstaande bepaalde minimumvergoeding.] 26
Artikel 15

Ombudsman voor de stage

De Raad van de Orde benoemt per gerechtelijk jaar onder de leden van de Raad een ombudsman
voor de stage.
Zowel de advocaten-stagiairs als de stagemeesters kunnen beroep doen op deze ombudsman, in
geval van betwistingen over de stage, of geschillen tussen hen beiden.
Behoudens door beide partijen aan de ombudsman een uitdrukkelijke scheidsrechterlijke
opdracht wordt toevertrouwd, treedt de ombudsman uitsluitend informatief en bemiddelend op.

__________
24

Verduidelijkt bij beslissing van de raad van de orde van 16 december 2004
Gewijzigd bij beslissing van de raad van de orde van 16 december 2004( inwerkingtreding: 1 januari 2005)
26
Ingevoegd bij beslissing van de raad van de orde van 21 december 2000 (inwerkingtreding : 1 januari 2001)
2
Gewijzigd bij beslissing van de raad van de orde van 22 maart 2001 (inwerkingtreding : 1 september 2001)
25
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Indien de ombudsman tijdens de uitoefening van zijn functie vaststellingen doet die kunnen
leiden tot eventuele tuchtstraffen, brengt hij hiervan de stafhouder [en het Centrum voor Stage en
Beroepsopleiding] 27 onverwijld op de hoogte.
Artikel 16

Beëindiging van de stage-overeenkomst

Beide partijen kunnen aan de overeenkomst op staande voet een einde maken, om ernstige
redenen.
Ingeval van betwisting beslist de Stafhouder of de aangevoerde redenen al dan niet ernstig zijn.
Behoudens een opzeg van de stage-overeenkomst om ernstige redenen, kan geen van beide
partijen een einde stellen aan de overeenkomst vóór 1 juli van het eerste stagejaar.
Vanaf 1 juli van het eerste stagejaar, kunnen beide partijen aan de andere partij opzegging
verlenen van de overeenkomst, mits eerbiediging van een opzegperiode van 1 maand.
De opzeg gaat in de eerste dag volgend op de maand tijdens dewelke hij per aangetekende brief
wordt ter kennis gebracht van de andere partij.

__________
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IV.
VOORWAARDEN TOT OPNAME OP HET TABLEAU DER
ADVOCATEN

Artikel 17

Algemeen

Elke advocaat-stagiair is verplicht binnen zes maanden na het volbrengen van de drie jaar
effectieve stage, desgevallend vermeerderd met de periodes van schorsing en/of verlenging, zijn
opname op het Tableau te vragen.
Bij gebreke hieraan kan de Raad van de Orde de advocaat-stagiair ambtshalve oproepen om dit te
doen.

Artikel 18

Procedure en voorwaarden

De advocaat-stagiair, die om zijn opname op het Tableau verzoekt, richt een verzoek tot de Raad
van de Orde en voegt bij zijn verzoek :
1. een attest van de Voorzitter van het [Bureau voor Juridische Bijstand] 28, waaruit blijkt dat hij
regelmatig de hem toegewezen zittingen van het Bureau heeft bijgewoond.
2. een attest van de verantwoordelijke voor de beroepsopleiding, waaruit blijkt dat de advocaatstagiair de lessen opgelegd door de reglementen van de Nationale Orde heeft bijgewoond, en
dat hij is geslaagd in het daaropvolgende examen.
3. een attest van de stagemeester, waaruit blijkt dat de advocaat-stagiair de stageverplichtingen
nauwgezet heeft vervuld.
[Het verzoek tot opname met de bijgevoegde stukken wordt voor advies overgemaakt aan
het Centrum voor Stage en Beroepsopleiding. De raad van de orde beslist, na kennis genomen
te hebben van dit advies, soeverein over de opname op het tableau, dit overeenkomstig
de bevoegdheid hem toegekend bij art. 432 van het Gerechtelijk Wetboek.] 29
De advocaat-stagiair, die aan zijn stageverplichtingen heeft voldaan, wordt opgenomen op
het Tableau vanaf de datum dat de Raad gunstig heeft beslist over zijn verzoek tot opname in

__________
28
29

Gewijzigd bij beslissing van de raad van de orde van 8 september 2000.
Gewijzigd bij beslissing van de raad van de orde van 22 maart 2001 (inwerkingtreding : 1 september 2001)
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zoverre de periode van minimum drie jaar stage verstreken is.
De Raad van de Orde kan, wanneer hij van oordeel is dat de advocaat-stagiair, die zijn opname
op het Tableau vraagt, op onvoldoende wijze zijn stageverplichtingen is nagekomen, de stage
verlengen met maximaal 2 jaar, overeenkomstig artikel 456, laatste lid van het Gerechtelijk
Wetboek.

Artikel 19

Advocaat komend van een andere balie

**_____________________________________________________________________________________________________
(aanpassing reglement als beslist in de zitting van de Raad van de Orde dd. 16.11.1991
met onmiddellijke invoegetreding

De advocaat, die na voorheen op het Tableau van een andere balie ingeschreven te zijn geweest,
om opname op het Tableau van de Advocaten verzoekt, voegt bij zijn aanvraag een attest,
afgeleverd door de Stafhouder van die andere balie, met aanduiding van de juiste datum van
de vroegere, eerste opname op het Tableau.
Alvorens over opname op het Tableau te beslissen, informeert de Stafhouder bij de Stafhouder
van de andere Balie of hiertegen geen bezwaren bestaan en of de bijdrage voor het lopend
gerechtelijk jaar al dan niet werd voldaan.

17
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V. VOORWAARDEN OM OPGENOMEN TE WORDEN OP DE LIJST
VAN DE ERE-ADVOCATEN

Artikel 20

Algemeen

**_____________________________________________________________________________________________________
(aanpassing reglement als beslist in de zitting van de Raad van de Orde dd. 13.12.1996
met onmiddellijke invoegingtreding)

Niemand kan worden ingeschreven als ere-advocaat indien hij niet gedurende ten minste
10 jaar ingeschreven is geweest op een Tableau der advocaten, waarvan de laatste periode te
Leuven.
De ere-advocaat is gehouden de bijdrage te betalen die jaarlijks door de Raad van de Orde wordt
vastgelegd voor de advocaten die op het Tableau zijn opgenomen.
Deze verplichting vervalt wanneer de ere-advocaat de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
De Raad van de Orde kan, doch uitsluitend ambtshalve, de advocaat die voldoet aan
de voorwaarden om opgenomen te worden op de lijst van ere-advocaten, en die een bijzondere
verdienste heeft als lid van de Orde van Advocaten, medewerker aan de Nationale Orde van
Advocaten of Jonge Balie, uitnodigen de titel van ere-advocaat te dragen, zonder verplichting
de bijdrage te betalen.

18
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VI. REGLEMENT VAN HET [BUREAU VOOR JURIDISCHE BIJSTAND]
30

Artikel 21

Algemeen

Het Bureau voor Juridische Bijstand is in uitvoering van artikel 508/7 Ger. W. samengesteld
uit een voorzitter, zijnde een lid van de Raad van de Orde, twee ondervoorzitters en
dienstdoende voorzitters.
Het Bureau vergadert in regel twee maal per week, elke dinsdag en elke donderdag van de
week om 11.00 uur behoudens op de feestdagen en in de vakantieperiode.
Het Bureau zorgt voor de bekendmaking van haar werking via de plaatselijke pers, de
O.C.M.W’s, de Commissie voor Juridische Bijstand, de griffies, het gevangeniswezen en elke
andere instelling aangeduid door de Voorzitter.

Artikel 22

Wachtdienst

Het Bureau organiseert een wachtdienst via een beurtrol van drie advocaten-stagiairs die zich
gedurende één week ter beschikking moeten houden.
De aangeduide stagiairs moeten verplicht aanwezig zijn op de vergaderingen van het Bureau
voor Juridische Bijstand tijdens de week van hun wachtdienst en worden daarvan tijdig
verwittigd.
Bij eventuele verhindering dient de advocaat-stagiair het Bureau daarvan tijdig in te lichten
en zelf in zijn/haar vervanging te voorzien met mededeling van de identiteit van de vervanger
aan het Bureau.

Artikel 23

Lijst bij toepassing van art. 508/7 Ger.W.

Het Bureau stelt jaarlijks een lijst op conform artikel 508/7 Ger.W. met 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. De advocaten leveren het
bewijs dat zij bekwaam zijn in de domeinen van de door hen opgegeven voorkeurmateries of
__________
30

Gewijzigd bij beslissing van de raad van de orde van 8 september 2000.
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verbinden verbinden er zich toe een opleiding te volgen die door de Raad van de Orde of de
in artikel 488 Ger .W. bedoelde overheden worden georganiseerd.( artikel 508/7 lid 4 Ger.W.)
De advocaten-stagiairs voor wie de bijstandverplichting in het kader van
tweedelijnsbijstand een stageverplichting inhoudt, worden eveneens vermeld op die lijst.

Artikel 24

de

Weigering of ontheffing

Het is de advocaat niet toegestaan de hem toegewezen zaak te weigeren of ontheffing te
vragen, behalve in de gevallen bepaald in artikel 508/18 Ger.W., zijnde de gevallen waarbij
de begunstigde niet meer voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 508/13 Ger.W of
geen medewerking meer verleent aan de verdediging van zijn belangen.
De advocaat moet alles in het werk stellen om de belangen van de begunstigde te behartigen,
en dit tot dat hij van zijn opdracht wordt ontheven.
Een loutere aanvraag tot ontheffing heeft geenszins tot gevolg dat de advocaat mag ophouden
de belangen van de begunstigde te behartigen.

Artikel 25

Verslag van de geleverde prestaties

Bij het beëindigen van elke zaak maakt de advocaat onverwijld een verslag van de geleverde
prestaties.
Hij moet dit verslag ten laatste in het gerechtelijk jaar volgend op het beëindigen van de zaak
indienen.
Na het verstrijken van deze termijn worden de ingediende verslagen door het Bureau slechts
aanvaardt wanneer de advocaat het bestaan van uitzonderlijke omstandigheden aantoont.

Artikel 26

Na de stage

Indien bij de beëindiging van de stage de zaak niet is afgehandeld is de advocaat gehouden de
zaak verder te behartigen onder dezelfde voorwaarden als tijdens de stage.

Artikel 27

Onzorgvuldig en ondeontologisch handelen van de advocaat

De kwaliteit van de prestaties geleverd in het kader van de tweedelijnsbijstand staat onder het
toezicht van de Orde der Advocaten. Onverminderd de sanctie van schrapping van de lijst
bedoeld in artikel 508/7 Ger.W. door de Raad van de Orde, zal de advocaat zich strikt houden
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aan de deontologische regels eigen aan zijn beroep.
Wanneer het Bureau kennis heeft van onzorgvuldig handelen van de advocaat in het kader
van de tweedelijnsbijstand, stelt de Voorzitter de Stafhouder hiervan onverwijld in kennis.
In geval van aangetoond verzuim of onzorgvuldigheid zal de betrokken advocaat van
rechtswege worden uitgesloten van elke vergoeding in deze zaak, zelfs in geval van taxatie.

Artikel 28
28. 1.

Betaling van de kosten en het ereloon

Het principe

De advocaat mag zich in geen geval rechtstreeks tot de rechthebbende richten voor de
betaling van een honorarium en kosten, tenzij het Bureau hem in spoedeisende gevallen
toelating verleent om voorschotten te innen ( artikel 508/9 paragraaf 2 Ger.W.).
Enkel voor zover gerechtskosten worden gemaakt en er geen kosteloze rechtspleging kan
worden bekomen, kunnen de kosten worden verhaald op de rechthebbende.
De betaling van het bedrag dat het Bureau toekent bij gedeeltelijke kosteloosheid mag worden
gevraagd aan de rechthebbende voor de aanvang van de prestaties, behoudens voor wat de
dringende prestaties betreft waarvan het uitstel de belangen van de rechtzoekende kan
schaden.
28. 2.

Taxatie

Ingeval van taxatie, toegekend door het Bureau, dient de advocaat zich voor de betaling te
wenden tot de rechtszoekende.
De taxatie van de staat van kosten en ereloon gebeurt op verzoek van de advocaat die een
aanvraag daartoe richt aan het Bureau in de volgende gevallen:
-

ofwel omdat de rechtzoekende bepaalde inkomsten verborgen heeft gehouden
ofwel omdat het tegenbewijs wordt geleverd van het voldoen aan de voorwaarden
ofwel wanneer de rechtzoekende een voordeel heeft gehaald uit het optreden van de
advocaat, zodanig dat, mocht dat voordeel hebben bestaan op de dag van de aanvraag,
de bijstand hem niet zou zijn toegekend ( artikel 508/20 paragraaf 1, 2° Ger.W. )

Tegen de beslissing van taxatie staat geen hoger beroep open. De beslissing van taxatie wordt
door de advocaat meegedeeld aan de rechtzoekende, samen met zijn verzoek tot betaling.
28. 3.

Ontheffing
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Bij wijziging van de situatie van begunstigde, waarbij deze niet meer voldoet aan de
voorwaarden, zal het Bureau een einde kunnen stellen aan de aanstelling door middel van een
ontheffing. In dit geval dient de advocaat zijn verslag in voor de tot op dat ogenblik geleverde
prestaties.
De advocaat kan evenwel verder de belangen van de rechtzoekende behartigen, doch zal zich
onthouden enige betaling te vragen voor het gepresteerde onder het stelsel van de kosteloze
bijstand.
Artikel 29

Toewijzing van de zaken

De zaken die bij spoedeisendheid moeten worden toebedeeld en deze waarin het beroep op de
kosteloze juridische bijstand uitgaat van de rechtzoekende worden bij voorkeur toebedeeld
aan de advocaten-stagiairs. In uitzonderlijke omstandigheden, met name omwille van de
kiesheid van de zaak of omwille van de ervaring of specialisatie die voor een zaak vereist is,
wijst het Bureau de zaak toe bij toepassing van art. 508/9 par.1 Ger.W. aan een advocaat die
ingeschreven is op het tableau van de Orde der Advocaten.
Indien de rechtzoekende zich heeft gewend tot een advocaat die voorkomt op de
hogervermelde lijst dan vraagt deze advocaat aan het Bureau de toelating om zijn cliënt de
juridische tweedelijnsbijstand te mogen verlenen.
Artikel 30

Stageverplichting

Voor de advocaten-stagiairs maak het leveren van de bijstand in het kader van de
tweedelijnsbijstand deel uit van zijn stageverplichting en is een gunstig attest noodzakelijk
voor de eventuele opname op het tableau der Orde van Advocaten.
Artikel 31

Plichten van elke advocaat

Elke advocaat heeft de deontologische plicht om zijn cliënt er op te wijzen dat hij eventueel in
aanmerking komt voor de tweedelijnsbijstand.
De advocaat zal bij die gelegenheid ook nagaan of de cliënt aanspraak kan maken op een
verzekering rechtsbijstand. Indien dit het geval is, kan er geen juridische bijstand worden
verleend.
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VII. INVORDERING VAN EN BETWISTINGEN OVER HET ERELOON
**_____________________________________________________________________________________________________
(aanpassing reglement als beslist in de zitting van de Raad van de Orde dd. 19.06.1998)
met onmiddellijke invoegetreding

Artikel 32

Dagvaarding

[De advocaat kan zijn cliënt zonder voorafgaande toelating van de Stafhouder of de ordinale
oversten dagvaarden in betaling van zijn staat van kosten en erelonen of provisies daarvan.
Het verdient echter aanbeveling om vooraf de cliënt op te roepen in verzoening voor de bevoegde
rechtbank of voor de bemiddelingscommissie van de Raad van de Orde zoals bedoeld in art 39
van dit reglement.31
Vanzelfsprekend moeten daarbij steeds de principes van waardigheid, kiesheid en
rechtschapenheid in acht genomen worden.]32
[ ]33
Artikel 33

Betekening en uitvoering van een vonnis

De advocaat is gerechtigd de door hem bekomen uitvoerbare titel, na dagvaarding of na arbitrage,
te laten betekenen [en uit te voeren.] 34
[Vanzelfsprekend moeten ook hier de principes van waardigheid, kiesheid en rechtschapenheid in
acht genomen worden.]35
Artikel 34

Aanmaning bij gerechtsdeurwaardersexploot

Het is de advocaat verboden de cliënt tot betaling van zijn staat van kosten en erelonen aan te
manen middels een gerechtsdeurwaardersexploot.

__________
31

Ingevoegd bij beslissing van de raad van de orde van 21 april 2006
Gewijzigd bij beslissing van de raad van de orde van 16 december 2004 (inwerkingtreding : 1 januari 2005)
33
Weggelaten bij beslissing van de raad van de orde van 16 december 2004 (inwerkingtreding : 1 januari 2005)
34
Toegevoegd bij beslissing van de raad van de orde van 16 december 2004 (inwerkingtreding : 1 januari 2005)
35
Gewijzigd bij beslissing van de raad van de orde van 16 december 2004(inwerkingtreding : 1 januari 2005)
32
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Artikel 35

Benoeming van scheidsrechters en bemiddelaars

Op de eerste vergadering van het gerechtelijk jaar benoemt de Raad van de Orde
de scheidsrechters, die zullen gelast worden met de contractuele arbitrage van de betwistingen
betreffende de onkosten en ereloonstaten van de advocaten. Tevens benoemt zij de bemiddelaars
inzake erelonen.

Artikel 36
36. 1.

Arbitrage

Algemeen

Ingeval van betwisting over het openstaande saldo van een staat van kosten en ereloon die
teninste [1.000 €]36, kunnen beide partijen, op basis van de modelovereenkomst-arbitrage,
opgesteld door de Raad van de Orde, hun geschil voorleggen aan drie scheidsrechters, door de
Stafhouder of zijn plaatsvervanger aangeduid, welke kunnen gewraakt worden zoals bepaald in
art. 1692 Ger.W.37
De Raad van de Orde legt een rol aan van de betwistingen, die voorgelegd worden aan
de arbitragecommissie bestaande uit 3 scheidsrechters. Aan elk dossier wordt een rolnummer
toegekend.
De scheidsgerechten behandelen de hen toegewezen betwistingen overeenkomstig de
voorwaarden voorzien in de modelovereenkomst tot arbitrage en de artikelen 1676 tot 1723 van
het Gerechtelijk Wetboek.
36. 2.

Oproeping, behandeling en beslissing

De betrokken partijen worden ten minste drie weken vooraf bij aangetekend schrijven
opgeroepen om te verschijnen op de zitting, met vermelding van plaats, datum en uur.
De oproepingsbrief vermeldt bovendien dat partijen zich kunnen laten vertegenwoordigen door
een advocaat, en dat de dossiers en memories minstens veertien vrije dagen op voorhand dienen
gedeponeerd te worden op het secretariaat van de balie. Een kopie van de memorie, alsook van de

__________
36
37

Gewijzigd bij beslissing van de raad van orde van 16 december 2004 (inwerkingtreding : 1 januari 2005).
Gewijzigd bij beslissing van de raad van de orde van 17 maart 2006.
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relevante stukken, dient tezelfdertijd aan de andere partij(en) te worden overgemaakt.38
De zitting verloopt met gesloten deuren.
Indien een partij niet verschijnt op de gestelde zitting en haar afwezigheid niet wettigt, wordt
de zaak bij verstek behandeld.
Heeft de afwezige partij integendeel een geldige reden tot het verkrijgen van uitstel, dan kan dit
door de scheidsrechters worden toegestaan.
Van elke behandeling wordt een zittingsblad opgesteld, hetwelk ondertekend wordt door
de scheidsrechters. [ ]39
Na behandeling van de zaak bepaalt het scheidsgerecht de datum van de uitspraak, welke dient
gewezen uiterlijk binnen de drie maanden na het sluiten van de debatten.
De termijn van drie maanden kan evenwel door de Stafhouder of zijn vertegenwoordiger ten
hoogste met dezelfde duur verlengd worden ingeval van ziekte van een scheidsrechter of wegens
iedere andere omstandigheid, die van aard is om de uitspraak merkelijk te vertragen.
Indien de hiervoor gestelde termijnen niet worden gerespecteerd, kan de Stafhouder alle
maatregelen nemen die hij nuttig acht, onder meer de vervanging van de scheidsrechter(s).
De scheidsrechterlijke beslissing wordt getroffen in laatste aanleg.
De scheidsrechterlijke beslissing wordt bij aangetekend schrijven aan de partijen betekend, en bij
gewone brief aan hun raadslieden.
Het origineel van de uitspraak wordt neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg.
Een kopie ervan wordt bewaard op het secretariaat van de Orde.
Elke beslissing van het scheidsgerecht wordt meegedeeld aan de Stafhouder.

__________
38
39

Gewijzigd bij beslissing van de raad van de orde van 17 maart 2006
Weggelaten bij beslissing van de raad van de orde van 16 december 2004
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36. 3

Eventuele beroepsaansprakelijkheid advocaat

Het scheidsgerecht kan zich niet uitspreken indien de beroepsaansprakelijkheid van de advocaat
in het gedrang wordt gebracht.

Artikel 37

Taxatie

Indien de rechtsmacht, voor dewelke een ereloonbetwisting aanhangig wordt gemaakt, het advies
vraagt van de Raad van de Orde vooraleer een beslissing ten gronde te vellen, stelt de Stafhouder
drie leden van de Raad van de Orde aan als verslaggevers, welke, na partijen te hebben gehoord,
verslag uitbrengen aan de Raad.
Het advies wordt aan de betrokken rechtsmacht, evenals aan de betrokken partijen, meegedeeld
door de secretaris van de Orde.
Gelet op de bepalingen van art. 459, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, wordt het als
een deontologische tekortkoming in hoofde van de advocaat aanzien zich in een gerechtelijke
procedure betreffende de invordering van zijn ereloonstaat te verzetten tegen het voorstel of
de beslissing tot het vragen van een advies aan de Raad van de Orde over de begroting van deze
ereloonstaat.
Artikel 38

Vastgestelde inbreuken op deontologie of baliereglement

Indien een scheidsgerecht of een adviescommissie bij de behandeling van een toebedeelde zaak,
ernstige inbreuken vaststelt op de deontologie en/of het Baliereglement dient zij dit onmiddellijk
te melden aan de Stafhouder.
Artikel 39

Bemiddeling

Ongeacht het bedrag van de betwisting over de onkosten en ereloonstaten van advocaten, en
ongeacht het betwiste saldo ervan, kunnen zowel de advocaat als de cliënt aan de Stafhouder
vragen beide partijen vrijblijvend op te roepen voor een bemiddelaar, die wordt aangeduid uit een
lijst opgesteld door de Raad van de Orde conform art. 35 van dit reglement.
De bemiddelaar verbindt zich ertoe zich in te zetten om de twee standpunten te verzoenen en
een poging te ondernemen om een oplossing te zoeken en zo mogelijk een overeenkomst te
helpen sluiten tussen partijen.
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VIII. ONVERENIGBAARHEDEN

Artikel 40

Algemeen

Elke advocaat dient zich te onthouden van activiteiten die, hetzij omwille van hun aard of
omwille van de tijd die zij in beslag nemen, hem verhinderen op behoorlijke wijze zijn beroep uit
te oefenen.

Artikel 41

Toelating tot uitoefening bezoldigde activiteit. Procedure.

Elke advocaat die zinnens is regelmatig een bezoldigde activiteit uit te voeren, is gehouden
voorafgaandelijk toestemming te vragen aan de Raad van de Orde.
De Raad beslist op de eerstvolgende vergadering of de toestemming kan worden verleend, onder
welke voorwaarde en voor welke termijn.
Ingeval de toestemming wordt geweigerd, kan de advocaat vragen gehoord te worden door
de Raad op de daaropvolgende zitting.
De Raad is gerechtigd de verleende toestemming te herzien.
Artikel 42

Tucht

De tuchtrechtelijke bevoegdheid van de Raad van de Orde strekt zich uit over de activiteiten
uitgeoefend door de advocaten en de advocaten-stagiair, vreemd aan de uitoefening van
het beroep van advocaat, in zoverre deze activiteiten de waardigheid van het beroep van advocaat
aantasten.
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IX. REGLEMENT OP DE VOORKEURMATERIES40
In uitvoering van het Besluit van de Algemene Raad van de Belgische Nationale Orde der
Advocaten van 9 juli 1988, heeft de Raad van de Orde van de Balie te Leuven het volgend
reglement aangenomen, [inclusief] 41 de maximum op te geven algemene opties en bijzondere
opties.

Artikel 43

Algemeen

De Orde van Advocaten bij de Balie te Leuven treedt toe tot het initiatief van de voorkeurmateries, onder de hierna vermelde beperkingen.

Artikel 44

Voorwaarden

De advocaten ingeschreven op het Tableau van de Orde der Advocaten te Leuven kunnen
jaarlijks, en uiterlijk op 30 juni aan de Raad van de Orde de opties meedelen bedoeld in punt 2
van
het voormelde besluit van de Algemene Raad van de Nationale Orde der Advocaten.
De aldus opgegeven voorkeurmateries zullen worden vermeld in de bijlage van het eerst
daaropvolgend Tableau van de Orde der Advocaten.
Bij afwijking van het voormelde besluit, heeft de Raad van de Orde het recht aan de advocaten
het verbod op te leggen bepaalde voorkeurmateries op te geven, wanneer de Raad van oordeel is
dat de mededeling van de betrokken voorkeurmaterie door de bepaalde advocaat schade zou
kunnen berokkenen aan de rechtzoekende bij de keuze van een raadsman.
Dit verbod kan echter slechts worden opgelegd, na de betrokken advocaat op zijn verzoek, te
hebben gehoord.

__________
40
41

Implementatie besluit van de Belgische Nationale Orde van Advocaten van 9 juli 1988.
Ingevoegd bij beslissing van de raad van de orde van 16 mei 1997.
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Bij gebreke aan een dergelijk verzoek wordt het verbod van rechtswege van kracht na het verstrijken van een termijn van 14 dagen.

Artikel 45

Briefpapier - Naamplaat

[ ] 42
Het is aan de individuele advocaten of advocatenassociaties verboden op hun briefhoofden
[en] 43 naamplaten [ ] 44 melding te maken van de voorkeurmateries.
Artikel 46

Voorkeurmateries

**_____________________________________________________________________________________________________
(aanpassing reglement als beslist in de zitting van de Raad van de Orde dd. 13.12.1996
met onmiddellijke invoegingtreding)

Gelet op de specifieke aard van een middelgrote balie worden de advocaten aan de Leuvense
Balie toegelaten een keuze te maken uit de volgende voorkeurmateries :
1.

Familierecht
1.1. Personenrecht (staat en bekwaamheid van personen, huwelijk, afstamming, adoptie)
1.2. Huwelijksvermogensrecht (huwelijksstelsels, schenkingen, erfenissen)

2.

Goederenrecht
2.1. Eigendom, mede-eigendom, erfdienstbaarheden en andere onroerende zakelijke
rechten, voorrechten en hypotheken
2.2. Huur- en handelshuurovereenkomsten
2.3. Pacht- en agrarisch recht

3.

Burgerlijke aansprakelijkheid, verzekeringen, verkeersrecht

4.

Aannemingsrecht

5.

Gerechtelijk recht
5.1. Beslagrecht
5.2. Nationale en internationale arbitrage

6.

Vennootschappen
6.1. Vennootschapsrecht

__________
42

Weggelaten bij beslissing van de raad van de orde van 28 januari 2000.
Ingevoegd bij beslissing van de raad van de orde van 28 januari 2000.
44
Weggelaten bij beslissing van de raad van de orde van 28 januari 2000.
43
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6.2. Ondernemingen in moeilijkheden, vereffeningen, faillissementen en gerechtelijke
akkoorden
7.

Handelsrecht
7.1. Handelsovereenkomsten en handelsdistributierecht (agentuur, verkoopconcessie,
franchising)
7.2. Mededingingsrecht, handelspraktijken, consumentenrecht, produktenaansprakelijkheid
7.3. Bank- en kredietrecht

8.

Transportrecht (landtransportrecht, binnenvaarttransportrecht, luchttransportrecht) en
maritiem recht

9.

Intellectuele rechten (auteursrechten, octrooien, merken, modellen)

10.

Sociaal recht
10.1. Arbeidsrecht
10.2. Sociaal zekerheidsrecht

11.

Fiscaal recht
11.1. Directe belastingen (personen, vennootschappen)
11.2. Indirecte belastingen (BTW, registratierechten, successierechten, douane en
accijnzen)
12. Strafrecht
13.

14.
15.

Publiekrecht
13.1. Grondwettelijk en administratief recht
13.2. Stedenbouwrecht en milieurecht
13.3. Overheidskontrakten
13.4. Rijksambtenarenrecht, parastatalen en onderwijs
13.5. Militierecht
13.6. Vreemdelingenrecht
Rechten van de mens
Internationaal recht
15.1. Europees recht
15.2. Internationaal privaatrecht
15.3. Internationaal publiekrecht
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16.

Varia
16.1. Informaticarecht
16.2. Farmaceutisch en medisch recht
16.3. Sportrecht
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