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SOLIDARITEITSREGLEMENT 
Vastgesteld door de raad van bestuur op 14 juni 2004 – Aangepast door de raad van bestuur op 15 mei 2018 

 
 

TITEL I. 
DOEL 

 

 
 

1. Het Solidariteitsfonds voor advocaten en gerechtsdeurwaarders is opgericht op 10 juni 2004, 
als een vereniging zonder winstoogmerk, met het doel voordelen toe te kennen aan de 
advocaten, de gerechtsdeurwaarders, hun langstlevende echtgenoten, hun langstlevende 
partners en hun wezen. 

 

Met langstlevende partner wordt bedoeld de partner die met de begunstigde een schriftelijke 
verklaring van wettelijk samenwonen geregistreerd had volgens de wettelijke voorschriften. 

 

 
 

TITEL II. 
 

AANSLUITING, ONTSLAG, WEGLATING, UITSLUITING EN OVERLIJDEN 
 

2. Enkel   advocaten,   gerechtsdeurwaarders   en    kandidaat-gerechtsdeurwaarders   zijn    de 
begunstigden van het Solidariteitsfonds. 

 

Advocaten en gerechtsdeurwaarders, die pensioengerechtigd zijn en hun actieve loopbaan 
stoppen, behouden hun rechten en worden gelijkgesteld met actieven. 

 

Voor alle verdere bepalingen van het solidariteitsreglement worden kandidaat- 
gerechtsdeurwaarders gelijkgeschakeld met gerechtsdeurwaarders. 

 

 
3. Het Solidariteitsfonds stelt de balies en de Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders een 

summiere documentatie over de bestaande voordelen ter beschikking. Een meer uitgebreide 
documentatie              wordt              op              individuele              aanvraag              bezorgd. 

 
4. De balies en de Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders delen aan het Solidariteitsfonds de 

namen en de adressen mee van hun nieuwe leden. Dezen worden begunstigden vanaf hun 
inschrijving bij een balie ofwel vanaf hun benoeming tot gerechtsdeurwaarder. 

 
5. De balies en de Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders melden aan het Solidariteitsfonds 

elk ontslag, elke weglating, schrapping van een advocaat of afzetting van een 
gerechtsdeurwaarder en elk overlijden van hun leden. 

 

Bij  schrapping  of  afzetting  verliest  de  begunstigde  zijn  recht  op  de  voordelen  van  het 
Solidariteitsfonds. 

 

Bij overlijden licht het Solidariteitsfonds de rechthebbenden terstond in over de gevolgen en de 
eventueel te vervullen formaliteiten. 

 
6. Bij overtreding van de bepalingen van de statuten of het reglement door een werkelijk lid, gaat 

de algemene vergadering over tot uitsluiting en dit op voorstel van het directiecomité, dat het 
werkelijke lid heeft uitgenodigd zijn verweermiddelen naar voor te brengen. Deze beslissing 
wordt bij aangetekende brief aan het lid betekend. 
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TITEL III. 
VOORDELEN 

 
7. Hebben enkel recht op de voordelen van het Solidariteitsfonds : 

•  advocaten en gerechtsdeurwaarders 

•  de langstlevende echtgenoten en de langstlevende partners van advocaten en 
gerechtsdeurwaarders 

•  wezen van advocaten en gerechtsdeurwaarders 
 

De advocaten en de gerechtsdeurwaarders, die wegens gezondheidsredenen hun beroep 
hebben moeten stopzetten en die op het moment van de stopzetting genoten van een bijstand 
of een tussenkomst, behouden, bij toepassingen van art. 9 van de statuten, deze uitkeringen 
voor een periode van 3 jaar. 

 

In uitzonderlijke gevallen kan het directiecomité de duur van deze periode aanpassen. 
 

8. De voorwaarden van toekenning en het bedrag van de voordelen worden jaarlijks bepaald door 
de raad van bestuur, rekeninghoudend met de financiële draagkracht van het Solidariteitsfonds. 

 
9. Ingeval van beëindiging van het lidmaatschap van een balie of van de Nationale kamer van 

gerechtsdeurwaarders gelden volgende regels : 
 

1. de wezentoelage blijft behouden 
2. de reeds toegestane voorwaardelijke voordelen blijven nog een jaar behouden. 

 
10. De toegekende voordelen vormen nooit een verworven recht. De begunstigde is gehouden de 

wijziging van zijn bestaansmiddelen mee te delen aan het Solidariteitsfonds, teneinde het 
Solidariteitsfonds in staat te stellen de toegekende voordelen aan te passen. 

 

 
 

A. Onvoorwaardelijke voordelen: 
Wezentoelage en eenmalige toelage bij overlijden 

 

11. Wezentoelage 

Deze toelage wordt op verzoek toegekend aan elk kind wiens overleden ouder advocaat of 
gerechtsdeurwaarder was op het ogenblik van overlijden.  
 
Om gerechtigd te zijn is vereist: 

 dat de verzoeker een wettig, geadopteerd, of een erkend kind is van de overledene. 

 dat de verzoeker in aanmerking komt voor kinderbijslag. 

 dat de overledene op datum van overlijden ingeschreven was als advocaat of 
gerechtsdeurwaarder, of minstens tot de wettelijke pensioenleeftijd ingeschreven is 
geweest. 

Dit voordeel stopt wanneer het kind 25 jaar wordt of wanneer 1 van de hierboven vermelde 
voorwaarden niet meer vervuld wordt.  
 

11.1 Eenmalige toelage 

Deze toelage wordt eenmalig toegekend aan de echtgenoot, de langstlevende partner, of bij 
ontstentenis de kinderen van de overleden advocaat of gerechtsdeurwaarder. 
Vereist voor deze toelage is dat de overledene nog ingeschreven was als advocaat of 
gerechtsdeurwaarder op datum van overlijden, of minstens 30 jaar ingeschreven is geweest tot 
de wettelijke pensioenleeftijd en weglating heeft gevraagd zonder nadien een beroep te hebben 
uitgeoefend zij het onder eigen naam zij het in de vorm van een vennootschap. 

 
12. De bedragen van hogervermelde toelagen worden jaarlijks bepaald door de raad van bestuur. 

 
13. Het recht op de wezentoelage gaat in op de eerste dag van het trimester van het overlijden van 

de advocaat of de gerechtsdeurwaarder voor zover de aanvraag binnen de zes maanden na het 
overlijden wordt ingediend bij het Solidariteitsfonds. Na voormelde termijn gaat het recht op de 
wezentoelage in op de eerste dag van het trimester van de datum van aanvraag. 
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Het recht op de eenmalige toelage bij overlijden gaat in op datum van het overlijden van de 
advocaat of de gerechtsdeurwaarder. 

 

14. De wezentoelage is trimestrieel uitbetaalbaar, na vervallen termijn. Deze toelage houdt op 
verschuldigd te zijn aan de langstlevende echtgenoot, aan de langstlevende partner, aan de 
wettelijke voogd of aan de wees vanaf het trimester dat volgt op de datum waarop het kind niet 
meer ten laste is en ten laatste vanaf het trimester dat volgt op de 25ste verjaardag. 

 

De  wezentoelage  wordt  naar  keuze  uitbetaald  aan  de  langstlevende echtgenoot,  aan  de 
langstlevende partner, aan de wettelijke voogd of aan de wees. 

 

De eenmalige toelage bij overlijden is onmiddellijk uitbetaalbaar. 
 

15. Elk jaar moet de gerechtigde op een wezentoelage het bewijs leveren dat er nog aan de 
voorwaarden voldaan wordt, door middel van een attest van gevolgde studies vanaf de 
schoolplichtige leeftijd of door middel van een levensbewijs vóór de schoolplichtige leeftijd. 

 

 
 

B. VOORWAARDELIJKE VOORDELEN : 
 

Volgende categorieën van begunstigden kunnen genieten van de voorwaardelijke voordelen: 

 
1.   Advocaten en gerechtsdeurwaarders. 

2.   Langstlevende echtgenoot of partner van advocaten en gerechtsdeurwaarders. 
3.   Advocaten en gerechtsdeurwaarders in moeilijkheden voor een eenmalige bijstand. 

 
16. Uitkeringen  of  bijstand  vanwege  het  Solidariteitsfonds  ten  gunste  van  een  advocaat  of 

gerechtsdeurwaarder, een niet opnieuw gehuwde langstlevende echtgenoot of een 
langstlevende partner zonder nieuwe partner, kunnen worden toegekend na een onderzoek 
naar de bestaansmiddelen van de aanvrager. Dit onderzoek geschiedt door middel van een 
door het Solidariteitsfonds opgestelde vragenlijst. 

 

Na onderzoek naar de bestaansmiddelen worden de volgende inkomsten in aftrek gebracht van 
de voorziene uitkering of bijstand : 

 

a) voor de advocaten en gerechtsdeurwaarders: 
1° de beroepsinkomsten – op basis van de laatst beschikbare gegevens – verminderd met 

een bepaald bedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld door de raad van bestuur 
2° de beroepsinkomsten van de echtgenoot of de langstlevende partner, verminderd met 

een bepaald bedrag dat jaarlijks vastgesteld wordt door de raad van bestuur 
3° een vervangingsinkomen verminderd met een bepaald bedrag dat jaarlijks vastgesteld 

wordt door de raad van bestuur 
4° het gedeelte van het wettelijk pensioen boven het wettelijk minimumpensioen voor 

zelfstandigen 
5° het pensioen van een ander stelsel dan het wettelijk pensioen voor zelfstandigen, boven 

het wettelijk minimumpensioen voor deze categorie 
6° inkomsten van bankproducten, effecten en / of andere waarden 
7° tantièmes, zitpenningen en andere gelijkaardige inkomsten 
8° het gedeelte van het kadastraal inkomen van het woonhuis boven een bepaalde grens 

die elk jaar vastgesteld wordt door de raad van bestuur 
9° huurinkomsten van een gedeeltelijke verhuur van het woonhuis 
10°  huurinkomsten van andere onroerende goederen of bij niet-verhuur, het 

geïndexeerd kadastraal inkomen. 
11°  de voordelen bekomen uit een nalatenschap 

 
De vragenlijst moet elk jaar na toekenning van de uitkering opnieuw worden ingediend 

teneinde het Solidariteitsfonds te informeren over de inkomsten en het recht op uitbetaling te 

kunnen behouden. 

 

b) voor de langstlevende echtgenoot of de langstlevende partner : 

1° de beroepsinkomsten verminderd met een bepaald bedrag dat jaarlijks vastgesteld 
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wordt door de raad van bestuur 
2° het gedeelte van het wettelijk pensioen boven het wettelijk minimumpensioen voor 

zelfstandigen 
3° het pensioen van een ander stelsel dan het wettelijk pensioen voor zelfstandigen, 

boven het wettelijk minimumpensioen voor deze categorie 
4° inkomsten van bankproducten, effecten en / of andere waarden 
5° tantièmes, zitpenningen en andere gelijkaardige inkomsten 
6° het gedeelte van het kadastraal inkomen van het woonhuis boven een bepaalde grens 

die elk jaar vastgesteld wordt door de raad van bestuur 
7° huurinkomsten van een gedeeltelijke verhuur van het woonhuis 
8° huurinkomsten van andere onroerende goederen of bij niet-verhuur, het geïndexeerd 

kadastraal inkomen. 
9° de voordelen bekomen uit een nalatenschap 

 

De vragenlijst moet na toekenning van de uitkering elke drie jaar opnieuw worden ingediend 

teneinde het Solidariteitsfonds te informeren over de inkomsten en het recht op uitbetaling te 

kunnen behouden. 

 
17. De aanvrager verplicht er zich toe deze vragenlijst volledig in te vullen en alle gevraagde 

documenten  voor  te  leggen.  Ingeval  van  bedrog  verliest  de  aanvrager  elk  recht  op  de 
voordelen. De onterecht uitbetaalde sommen zullen worden teruggevorderd van de 
rechthebbende of van de wettelijke erfgenamen. Het Solidariteitsfonds verbindt er zich toe dat 
al de persoonlijke gegevens strikt confidentieel behandeld worden en onder geen enkel beding 
kunnen doorgegeven worden aan derden. 

 

De bedragen van de maximum uitkeringen en bijstand voor de advocaten en de 
gerechtsdeurwaarders vanaf het wettelijk pensioen, voor de langstlevende echtgenoot, voor de 
langstlevende partner en voor de advocaten of gerechtsdeurwaarders, die langdurig 
werkongeschikt zijn, worden jaarlijks vastgesteld door de raad van bestuur. 

 
18. Het directiecomité onderzoekt de aanvragen, kan voor de gevallen onder "B. Voorwaardelijke 

voordelen" alle inlichtingen inwinnen bij de disciplinaire overheid van de aanvrager en beslist 
over de toekenning van het bedrag evenals over de datum van ingang van de uitkering of de 
bijstand. 

 
19. Deze beslissing wordt schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager. Deze kan, binnen de 30 

dagen, aan het directiecomité het verzoek richten te worden gehoord, al of niet bijgestaan of 
vertegenwoordigd door een advocaat. 

 
20. Alle uitkeringen of bijstand zijn onderhevig aan regelmatige herzieningen. 

 
21. Uitzonderlijke bijstand kan door het directiecomité worden verleend aan leden met ernstige 

persoonlijke  of  familiale  problemen  of  ingevolge  onvoorziene  ernstige  omstandigheden. 
Deze bijstand wordt uitgekeerd onder de vorm van een kapitaal. 

 

Het  directiecomité  onderzoekt  de  aanvragen  en  kan  voor  deze  bijstand  alle  inlichtingen 
inwinnen bij de disciplinaire overheid van de aanvrager. 

 
22. De toekenning van de uitkeringen of de bijstand gaat in op de eerste dag van het trimester 

volgend op de datum van aanvraag. 
 

De betaling ervan geschiedt in trimestriële schijven, na vervallen termijn. Het trimester waarin 
niet meer voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden of het trimester van het overlijden wordt 
niet meer uitbetaald. 

 
23. In de gevallen waarin het Solidariteitsfonds op de hoogte is van het overlijden van een advocaat 

of gerechtsdeurwaarder, stelt het Solidariteitsfonds de langstlevende echtgenoot of de 
langstlevende partner op de hoogte van de rechten op de voordelen. 

 

De rechthebbenden moeten jaarlijks, op eenvoudige aanvraag, een levensbewijs bezorgen aan 
het Solidariteitsfonds. 
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TITEL VI. 
DE MIDDELEN VAN HET SOLIDARITEITSFONDS 

 
24. De bestaansmiddelen van het Solidariteitsfonds komen uit de door de balies en de Nationale 

kamer van gerechtsdeurwaarders gestorte bijdragen. 
 

25. Het Solidariteitsfonds ontvangt de opbrengst van het pleidooirecht dat bij koninklijk besluit van 
29 september 1953 opnieuw werd ingesteld en dat geheven wordt in de vorm van zegels die 
worden uitgegeven door het Solidariteitsfonds en door de gerechtsdeurwaarders aangebracht 
op dagvaardingen, acten van hoger beroep en allerlei andere inleidende exploten van zaken 
waarbij een advocaat optreedt. 

 

Het bedrag van deze rechten is afhankelijk van de rechtbank waarbij de zaak aanhangig 
gemaakt wordt. 

 

Het aanbrengen van zegels tot vertegenwoordiging van het pleidooirecht is voor 
gerechtsdeurwaarders verplicht overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 29 
september 1953. Hiervoor kan, op voorstel van de raad van bestuur, aan de Nationale kamer 
van gerechtsdeurwaarders jaarlijks een vergoeding uitgekeerd worden. 

 
26. De bijdrage van de leden wordt bepaald in functie van het aantal advocaten per balie en van het 

aantal gerechtsdeurwaarders. 
 

De elementen van de bijdrageberekening worden bepaald door de raad van bestuur. 
 

27. Het Solidariteitsfonds bezorgt aan de respectievelijke balies en aan de Nationale kamer van 
gerechtsdeurwaarders jaarlijks een afrekening gebaseerd op de laatste tableaus van de ordes 
van de balies en de laatste gekende lijst van de gerechtsdeurwaarders. Deze afrekening wordt 
vóór 1 februari aangetekend bezorgd aan elke balie en de Nationale kamer van 
gerechtsdeurwaarders en is betaalbaar tegen 31 maart van het volgende jaar. 
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TITEL VII. 
BESTUUR 

 
28. De zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Brussel, 

Gulden Vlieslaan 64 – 1060 BRUSSEL. 
 

29. Alle briefwisseling betreffende de administratie en het bestuur van het Solidariteitsfonds moet 
gericht worden naar het adres van de administratieve zetel. 

 
30. Het  toezicht  op  de  activiteiten  van  het  Solidariteitsfonds  wordt  toevertrouwd  aan  een 

directiecomité, dat bestaat uit minstens vijf door de raad van bestuur aangewezen leden, 
waaronder een gerechtsdeurwaarder en de algemeen directeur, deze laatste enkel met 
raadgevende stem. 

 
31. Het directiecomité brengt de besluiten van de raad van bestuur ten uitvoer. 

 
32. Het dagelijks bestuur van het Solidariteitsfonds wordt toevertrouwd aan de algemeen directeur 

en een lid van het directiecomité of bij twee bestuurders. 
 

33. Het directiecomité en het dagelijks bestuur handelen zoals voorzien in de statuten 
(art. 22 en 23). 

 
34. Het directiecomité controleert de activiteiten van het Solidariteitsfonds en kan op elk ogenblik 

alle documenten nazien. 
 

Het directiecomité stelt bij het einde van het maatschappelijk jaar een resultatenrekening, een 
balans en een begroting van het volgende jaar op, die voorgelegd worden aan de raad van 
bestuur. 

 

De raad van bestuur geeft volmacht aan het directiecomité om, onder voorbehoud van het 
verhaal voorzien in de statuten, te beslissen over aanvragen om bijstand en toelagen. 

 

Het directiecomité dient voorstellen in bij de raad van bestuur tot het vaststellen van het bedrag 
van de uitkeringen en de bijstand. 

Aan de raad van bestuur legt het directiecomité elk voorstel voor met betrekking tot de reserves. 

Het directiecomité voorziet in de eventuele vervanging van uittredende of in gebreke blijvende 
bestuurders en in de volledige of gedeeltelijke vernieuwing van de raad van bestuur, dit alles 
met inachtneming van de vormen en binnen de perken vastgelegd in de statuten. 

 

Het directiecomité neemt deel aan alle handelingen waarvoor zijn medewerking bij de statuten 
en dit reglement vereist is. 

 

Het directiecomité vergadert telkens dit noodzakelijk is voor het goede bestuur en beheer en in 
het belang van het Solidariteitsfonds. 

 
35. Een  bedrijfsrevisor,  lid  van  het  Instituut  der  bedrijfsrevisoren,  wordt  door  de  algemene 

vergadering jaarlijks aangewezen als commissaris. Deze commissaris staat in voor de controle 
van de jaarrekening. 

 
36. De  jaarrekening  moet  jaarlijks  neergelegd  worden  op  de  griffie  van  de  rechtbank  van 

koophandel evenals bij de Nationale Bank van België. 
 

37. Dit solidariteitsreglement wordt van kracht op 14 juni 2004 - aangepast door de raad van 
bestuur op 15 mei 2018. 

 

 
 

* * * 
*  *  * 

* 


