
 

  

 

I.   Privé-gegevens 
 
          1.     Naam:  
 
          2.     Voornaam:  
 
          3.     Geboorteplaats:  

 
          4.    Geboortedatum:  
 
          5.     Nationaliteit:  
 

          6.     Adres (privé):  

 
          7.     Gsm nummer:  
 
          8.     E-mailadres (privé):   
 
           9. Rijksregisternummer :  
 

 
II.  Diploma   licentiaat  /  master  in  de  rechten  
 

1.      Onderwijsinstelling :  
(Bedoeld wordt de naam van de onderwijsinstelling die het diploma heeft afgeleverd.) :   
 

          2.    Datum van het diploma:  

 

          3.   Behaalde graad:  
 
          4.    Is er een advies  van de OVB (1)?  Ja/ Neen (schrappen wat niet past) 
 
 
III.  Eedaflegging en eventuele eerdere inschrijvingen  
 

          1.    Hof  van  beroep waar  de  eed werd / zal worden afgelegd:  
 
          2.    Datum van de eedaflegging:  
 
          3.    Balie(s) waar eerder om inschrijving werd verzocht: 
 
  4. Gevolgen van de eventuele eerdere verzoeken om inschrijving : 

 
5. Naam van eventuele vorige stagemeesters :  

 
 
IV.  Professionele  informatie  
 

     1.    Huidig beroep:  
 

2.    Beroep dat de  kandidaat - stagiair tijdens zijn beroepsopleiding naast het  
advocatenberoep wenst voort te zetten :  

         
     3.    De voortzetting bedoeld in  2 wordt: voltijds  - deeltijds (schrappen wat niet past) 
                                                                                        

     4.    Toekomstige kantoorgegevens:  
 

           a. Adres kantoor:  
 



           b. Telefoon kantoor:  

 
           c.  Fax kantoor:  
 
           d.  GSM:  
 
           e.  E-mail:  
 

           f.  Paleisbus:  
 
           g. Website:  
 
           h.  Ereloonrekening (en):  
 

           i.  Derdenrekening (en):  
 

 
V.  Inschrijving  op de lijst van de stagiairs / tableau van de advocaten  
 
     1.     Balie  waar  inschrijving wordt gevraagd:  
 

     2.    Naam van de stagemeester (indien stagiair) :  
 
     3.    Datum waarop de  stagiair / advocaat wenst te worden ingeschreven : 
 

4. Was u voorheen aan een andere balie ?  
 
5. Bent u nu nog ingeschreven aan andere balies ? welke ?  

 
6. Welke is de hoofdbalie :  
 

7. Ondernemingsnummer :  
 
 

VI.  Loopbaan als advocaat   
 

1.       Maakt uw kantoor uit van een vennootschap of samenwerkingsverband ?  : 
            naam :  
 rechtsvorm :  
 
2.       Uw voorkeurmateries  

 
3.       Nevenbetrekkingen : 

 
4.       Gerechtelijke mandaten  ( Voorlopig bewindvoerder, plaatsvervangend rechter,  

Schuldbemiddelaar   
 

5.       Niet-gerechtelijke mandaten ( arbiter, stafhouder, prostafhouder  

____________________ 
(1) Bedoeld wordt een advies van de Orde van Vlaamse Balies (OVB) over de  

vraag of  het diploma op basis waarvan de  
kandidaat-stagiair zijn  inschrijving als stagiair wenst te  bekomen beantwoordt aan de vereisten van  
artikel 2 van  
de wetten van  30 december 2009 tot  gelijkstelling van de graad van master in  de rechten, master in  
het notariaat  
en master  in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een  licentiaat  
in het notariaat en een licentiaat in het sociaalrecht wat betreft de diplomavereisten  
voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in  
artikel 77 en 78 van de  Grondwet, BS 18 januari  

 
 

Datum :  

Handtekening :  


