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Commentaar voorontwerp modernisering advocatuur  

 

 

 

Geachte minister,  

 

 

Hierbij maakt de Orde van Vlaamse Balies (hierna: OVB) haar opmerkingen over op de tweede versie 

van het voorontwerp modernisering advocatuur, die ze op 21 september 2018 mocht ontvangen.  

 

De OVB wenst te benadrukken dat ze voorstander is van het gegeven dat een modernisering van de 

advocatuur zich opdringt en wenst hieraan zeker haar medewerking te blijven verlenen. 

 

Doch wel betreurt de OVB niet meer tijd te hebben gekregen om alles grondig uit te werken. Ze acht 

het noodzakelijk dat de tekst van het voorontwerp op legistiek vlak op een aantal plaatsen zou 

worden aangepast. De OVB is ook bereid de nodige medewerking te verlenen bij deze legistieke 

aanpassingen. Ze hoopt tevens in de loop van de volgende weken de wetteksten verder te kunnen 

opvolgen.  
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Voorstel 3: herleiding onverenigbaarheden (artikel X/16) 

 

De OVB handhaaft haar standpunt zoals geformuleerd in haar brief van 2 juli 2018. 

 

De OVB schaart zich vooreerst achter het voorgestelde artikel 437, §1 Ger. W. dat een 

onverenigbaarheid oplegt met de ambten van griffier of werkend magistraat. 

 

De OVB dringt erop aan om het voorgestelde artikel 437, §2 Ger. W. te schrappen, omdat zij 

uitdrukkelijk gekant is tegen het samenvoegen van de beroepen van advocaat, notaris en 

gerechtsdeurwaarder in een en dezelfde persoon. Een multidisciplinair samenwerkingsverband met 

notarissen of gerechtsdeurwaarders daarentegen, zou wel mogelijk moeten zijn. Die vorm van 

samenwerking behoeft echter geen wetswijziging, maar een aanpassing van de deontologische 

regels. De OVB heeft reeds een ontwerpreglement betreffende multidisciplinaire 

samenwerkingsverbanden in de pijplijn zitten. De beslissingsbevoegdheid moet alleszins in de 

schoot van de communautaire Ordes blijven. 

 

De OVB steunt het voorgestelde artikel 437, §3 Ger. W. 

 

De OVB gaat niet akkoord met het voorgestelde artikel 437, §4 Ger. W. om de weglating toe te 

vertrouwen aan de raad van bestuur van de communautaire Ordes en dringt erop aan om die 

bevoegdheid te behouden bij de raad van de Orde aangezien die meester is van het tableau. Om 

uniformiteit betreffende de (on)verenigbaarheden na te streven, bespreekt de Orde van Vlaamse 

Balies actueel een ontwerpreglement waarin bepaald wordt dat de raad van de Orde bij elk verzoek 

tot het uitoefenen van een nevenactiviteit, advies dient te vragen aan de OVB. 

 

De OVB komt echter terug op haar eerder voorstel om aan § 4 de beroepsmogelijkheid bij de 

tuchtraad van beroep tegen de beslissing van de raad van de Orde, toe te voegen. Indien de 

bevoegdheid tot weglating bij de raad van de Orde blijft, is de toevoeging van de 

beroepsmogelijkheid immers overbodig, aangezien ze reeds is opgenomen in artikel 432bis Ger. W. 

 

Samenvattend stelt de OVB aldus volgende aanpassing aan het voorgestelde artikel 437 Ger. W. voor: 

 

Artikel 437. 

§ 1. Het beroep van advocaat is onverenigbaar met het beroep van werkend magistraat en van 

griffier. 

 

§ 2. Het beroep van advocaat is slechts verenigbaar met de ambten van notaris en van 

gerechtsdeurwaarder volgens de modaliteiten die zijn bepaald door de Koning, bij besluit dat 

in Ministerraad is overlegd, op eensluidend advies van de Orde van Vlaamse Balies, de Ordre 

des Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie, evenals, al naargelang het geval, van de 

Nationale Kamer van notarissen en de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. 

 

§ 3 2. Het beroep van advocaat is slechts verenigbaar met andere zelfstandige activiteiten of 

bezoldigde samenwerkingsvormen, publiek of privé, voor zover ze de onafhankelijkheid van 

de advocaat en de fundamentele waarden van het beroep niet in gevaar brengen, binnen de 
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grenzen vastgelegd door de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones 

et germanophone, in overeenstemming met artikel 495. 

 

§ 4 3. Indien er een reden van onverenigbaarheid bestaat, wordt de weglating 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 uitgesproken door de raad van de 

Orde de raad van bestuur van de Orde van Vlaamse Balies of de Ordre des barreaux 

francophones et germanophone, volgens de orde waartoe de advocaat behoort, hetzij op het 

verzoek van de betrokken advocaat, hetzij ambtshalve, en in dit laatste geval volgens de 

rechtspleging in tuchtzaken. 

 

 

Voorstel 4: politieke mandaten (artikel X/17) 

 

De OVB merkt op dat artikel 438, § 1 Ger. W. alleen geldt voor advocaten die lid zijn van een der 

Wetgevende Kamers. Een verbod voor hun vennoten of medewerkers is niet opgenomen. Daarom 

stelt de OVB voor om een vierde paragraaf als volgt toe te voegen:  

 

“§4. Dezelfde regels gelden voor de advocaten met wie de advocaten bedoeld in de paragrafen 

1, 2 en 3 op duurzame wijze samenwerken.” 

 

De OVB wijst er verder op dat in artikel 438, § 3 Ger. W. ‘conseillers provinciaux’ en ‘conseillers 

communaux’ worden vertaald door respectievelijk ‘provinciale adviseurs’ en ‘gemeentelijke 

adviseurs’ in plaats van ‘provincieraadsleden’ en ‘gemeenteraadsleden’. 

 

 

Voorstel 6: bevordering mobiliteit (artikel X/15) 

 

De OVB stemt in met het voorgestelde artikel 435 Ger. W. Om louter taalkundige redenen vraagt zij 

wel de schrapping van het woord ‘eventueel’ in het vierde en vijfde lid. 

 

De OVB merkt nog op dat de OBFG als bijkomende voorwaarde voor de schorsing van de stage, het 

behalen van het BUBA-attest oplegt. Omwille van praktische redenen treedt de OVB deze toevoeging 

niet bij. 

 

 

Voorstel 7: onderwerping erelonen aan gemeen recht (artikelen X/18 en X/39) 

 

De OVB handhaaft haar standpunt zoals geformuleerd in haar brief van 2 juli 2018. 

 

1. Afschaffing partijbeslissing – controlemogelijkheid voor de raad van de Orde 

 

De OVB gaat aldus akkoord met de afschaffing van het oude principe van de partijbeslissing, 

waardoor men terugvalt op de contractuele basis. Het voorstel tot uitsluitende controle door de 

hoven en rechtbanken daarentegen, wordt niet gedragen. De raad van de Orde moet nog de 
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mogelijkheid hebben om te kunnen inbreken op de contractuele vrijheid en het ereloon dus kunnen 

herzien indien dat in onevenwicht blijkt te zijn. 

 

2. Behoud verbod pactum de quota litis 

 

De OVB stemt in met het behoud van het verbod op het pactum de quota litis. Zij betreurt echter dat 

dit verbod opgenomen is als een afzonderlijk vijfde lid van het voorgestelde artikel 446ter Ger. W. 

Legistiek komt het gepaster voor om het toe te voegen aan het eerste lid. 

 

3. Advies door de raad van de Orde  

 

Het wettelijk verankeren van de mogelijkheid voor de rechter – niet de verplichting – om advies aan 

de raad van de Orde te vragen, wordt gesteund. De voorgestelde verplichting voor de Orde van 

Vlaamse Balies om de procedure voor het verlenen van advies door de raad van de Orde te 

reglementeren, wordt toegejuicht (artikel 495 Ger. W.).  

 

Verder verzoekt de OVB het voorgestelde vierde lid van artikel 446ter Ger. W. te schrappen en 

verwijst hiervoor naar de opmerking geformuleerd door de OBFG. 

 

De OVB is geen voorstander van de verplichte publicatie van alle adviezen, maar wel van de 

wettelijke mogelijkheid om adviezen te publiceren. Niet elk advies is van die aard dat de publicatie 

ervan een meerwaarde biedt. Bovendien kan in uitzonderlijke gevallen de bescherming van het 

beroepsgeheim of de privacy van de betrokken partijen zich verzetten tegen een publicatie. 

 

4. Legistieke aanpassing 

 

De OVB betreurt in het algemeen de formulering van de voorgestelde artikelen en meer in het 

bijzonder de tekst van artikel 446ter Ger. W. Ten exemplatieve titel verwijst de OVB naar het vierde 

lid, dat geïnterpreteerd kan worden in die zin dat de Koning na elk advies van de raad van de Orde 

het bedrag van de vergoeding bepaalt. Dit kan niet de bedoeling zijn. De OVB vraagt dan ook een 

legistieke herziening van artikel 446ter Ger. W. 

 

Samenvattend stelt de OVB aldus volgende aanpassing aan het voorgestelde artikel 446ter Ger. W. 

voor: 

 

“Artikel 446ter.  

De advocaten spreken met hun cliënten de erelonen het ereloon ter vergoeding van hun 

prestaties af. Een beding omtrent erelonen dat uitsluitend verbonden is aan de uitslag van het 

geschil, is verboden. 

 

Indien het ereloon niet beantwoordt aan de beginselen van kiesheid, waardigheid en 

rechtschapenheid, kan de raad van de Orde het ereloon herzien, onverminderd het recht van 

de partijen om zich tot de rechtbank te wenden. 

 

In geval van betwisting van de erelonen, zal de geadieerde rechter Wordt de zaak voor de 

rechtbank gebracht, dan kan de rechter het tegensprekelijk en gemotiveerd advies kunnen 

vragen aan van de lokale raad van de Orde waartoe de advocaat behoort. Dit advies zal 

gegeven worden overeenkomstig de procedures en modaliteiten die zijn vastgesteld door de 
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Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone, elk voor 

zijn eigen rechtsgebied. 

 

Na het inwinnen van het advies van de Orde, bepaalt de Koning, op eensluidend advies van de 

Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone, het bedrag 

van de vergoeding die haar verschuldigd is voor het afleveren van een advies.  

 

Tegelijk met de mededeling ervan aan de rechter die het heeft gevraagd, kan de Orde het advies 

dat ze verleent geanonimiseerd publiceren op haar publiek toegankelijke website.  

 

Een beding omtrent erelonen dat uitsluitend verbonden is aan de uitslag van het geschil, is 

verboden. 

 

Wordt een betwisting die betrekking heeft op het bedrag van deze erelonen 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 privéleven 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.” 

 

 

Voorstel 8: tableauvennootschappen (artikel X/14) 

 

De OVB herneemt haar instemmende houding ten aanzien van de invoering van 

tableauvennootschappen.  

 

Evenwel is de voorgestelde wettekst nog niet voldragen voor neerlegging in het parlement. De 

invoering van tableauvennootschappen heeft immers veel implicaties die vooraf uitermate goed 

moeten worden doordacht en zeer goed dienen te worden uitgewerkt in de wettekst. 

 

Enkele vanzelfsprekende vragen hierbij zijn bijvoorbeeld:  

- Wat is de definitie van een advocatenvennootschap? Aan welke voorwaarden moet de 

advocatenvennootschap voldoen? De OVB en OBFG moeten wel kunnen bepalen welke 

vennootschappen het beroep van advocaat kunnen uitoefenen en onder welke voorwaarden. 

- Welke verplichtingen gelden voor de advocatenvennootschap en welke niet? 

- Quid tuchtrecht? Kan de advocatenvennootschap cumulatief tuchtrechtelijk veroordeeld worden 

met de advocaat? Wat is de impact op de vennoot en op de medewerker indien de 

advocatenvennootschap geschorst of geschrapt wordt? 

 

Verder vraagt de OVB de schrapping van artikel 428, § 2, lid 2 van het voorontwerp gelet op de 

wettelijke regeling van de aansprakelijkheid en zij geen reden ziet om hiervan af te wijken. 
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Voorstel 11: uitvoerbaarverklaring advocatenakte (artikelen X/51, X/52 en X/54) 

 

De OVB gaat akkoord met de advocatenakte en de uitvoerbaarheid van door advocaten 

onderhandelde overeenkomsten, op voorwaarden dat de kost hiervan niet hoger ligt dan het rolrecht 

voor een homologatie op de rechtbank, de notaris zich niet bezig houdt met de inhoud en de 

advocatuur het register bijhoudt en dus niet het notariaat.  

 

Tevens is de OVB voorstander om de advocatenakte aan te wenden voor echtscheidingen met 

onderlinge toestemming en vennootschapsakten.  

 

 

Voorstel 15: schadevereffenaar (artikel X/50) 

 

De OVB gaat akkoord met het voorliggende tekstvoorstel.  

 

 

Voorstel 16: bevestiging beroepsgeheim (artikel X/52) 

 

De OVB herneemt haar afwijzend standpunt betreffende de bevestiging van het beroepsgeheim van 

de advocaat in het Strafwetboek. De OVB meent dat de opname van het beroepsgeheim van de 

advocaat in de Grondwet gepaster voorkomt, doch zonder uitzonderingen. 

 

Op basis van de wet, de hogere Europese rechtsnormen en duidelijke rechtspraak van het 

Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie meent de OVB dat het beroepsgeheim van de advocaat 

van openbare orde is. De OVB is tevens bezorgd dat een wettelijke opname het risico op een 

mogelijke inperking ervan zou inhouden. De OVB verwijst in hetzelfde verband ook naar de 

rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens, waarbij wordt gesteund op de 

artikelen 6 en 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.  

 

 

Voorstel 37: verankering onafhankelijkheid (artikelen X/19, X/20, X/39 en X/43) 

 

Voor de OVB is de wettelijke verankering van de vier kernwaarden (beroepsgeheim, 

onafhankelijkheid, partijdigheid en het vermijden van belangenconflicten) onontbeerlijk. De loutere 

opname van de onafhankelijkheid in de artikelen 455, 456, 495 en 502 Ger. W. volstaat niet. 

 

 

Voorstel 17: rechtscollege van het geheim (artikelen X/2 tot en met X/13 en X/46 tot en 

met X/49) 

 

De OVB steunt het principe van de invoering van de kamer van het geheim, althans in gerechtelijke 

procedures. De concrete invulling ervan roept op dit ogenblik echter nog bijzonder veel vragen op. 
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De OVB verwijst hiervoor onder meer naar de nota van de Administratie. De voorgestelde wetteksten 

zijn voor de OVB te vaag en aldus onvoldragen. De OVB dringt aan om rekening te houden met de 

opmerkingen van de communautaire Ordes. Daarnaast moeten de wetteksten gepreciseerd worden 

en legistiek op punt gesteld worden. De OVB is bereid haar medewerking hieraan te verlenen. Bij 

gebreke aan goede wetteksten vraagt de OVB de schrapping van het project uit het voorontwerp van 

wet. 

 

De OVB wenst voorafgaand absolute duidelijkheid over onder meer volgende punten: 

 

1. 

De vorderingen van de incidenten inzake het beroepsgeheim worden overeenkomstig het 

voorontwerp van wet in Boek II, Titel II, Hoofdstuk VIII van het Gerechtelijk Wetboek als 

tussengeschil tussen de valsheidsprocedure en het getuigenverhoor opgenomen. Ingeval van 

vordering inzake een incident van het beroepsgeheim, stelt de rechter voor wie de hoofdvordering 

aanhangig is, de uitspraak hierover uit en verwijst hij het incident door naar de kamer van het 

geheim (artikel 914/2 van het voorontwerp). Betekent dit dat wanneer de rechter voor wie de zaak 

hangende is, ambtshalve geen initiatief kan nemen met betrekking tot het beroepsgeheim? Het 

beroepsgeheim van de advocaat raakt de openbare orde, zodat indien daartoe oorzaak of reden 

bestaat, de rechter de mogelijkheid moet hebben om de kamer van het geheim ambtshalve te vatten. 

Zou het niet beter zijn om te spreken over een ‘prejudiciële vraag betreffende het geheim’ in plaats 

van een ‘tussengeschil’?  

 

2. 

De cliënt, de stafhouder en de advocaat van de cliënt (bij wie bijvoorbeeld een stuk in beslag werd 

genomen) moeten de mogelijkheid hebben om naar aanleiding van een conflict betreffende het 

beroepsgeheim, de zaak voor de kamer van het geheim te brengen. Hierin is een rol voor de 

stafhouder weggelegd.  

 

3. 

Zijn de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling gehouden om naar aanleiding van een 

vordering betreffende een incident inzake het beroepsgeheim, de kamer van het geheim te vatten? 

Moeten zij dan ook hun rechtspleging opschorten? Dit zou moeten verduidelijkt worden in het 

voorontwerp van wet.  

 

4. 

Op grond van welke concrete voorwaarden kan de kamer van het geheim worden gevat? De bepaling 

hiervan is van belang om vertragingsprocedures te vermijden. 

 

5. 

Niet de OVB maar de stafhouder als vertegenwoordiger van zijn balie moet in een procedure voor 

de kamer van het geheim kunnen tussenkomen (artikel 914/1 van het voorontwerp). De stafhouder 

kan desgevallend wel de tussenkomst van de OVB vragen. 

 

6. 

Wat is de rol van het openbaar ministerie? Quid de mededeelbaarheid aan het openbaar ministerie? 

Moet een incident betreffende het beroepsgeheim meegedeeld worden aan het parket? De OVB meent 

dat dit absoluut niet de bedoeling kan zijn. 

 



 

8 

 
SD/HIS/TOEKOMST/RHH – BRIEF MINJUS 16 OKTOBER 2018 

 

7. 

De OVB pleit voor de invoering van de tussenkomst van de cliënt, de advocaat, de stafhouder of een 

lid van de raad van de Orde.  

 

8. 

Wat zijn de gevolgen van een beslissing van de kamer van het geheim? Wanneer zij zou oordelen 

dat bepaalde stukken niet (meer) gebruikt mogen worden, moet duidelijk bepaald worden welk 

gevolg de bodemrechter hieraan moet geven. 

 

9. 

Quid cassatieberoep tegen een beslissing van de kamer van het geheim? 

 

 

Voorstel 21: financiële sancties  

 

De algemene vergadering van de OVB is geen voorstander van geldboetes ten voordele van de 

schatkist en geeft er de voorkeur aan de geïnde boetes een andere bestemming zouden krijgen.  

Ondergeschikt – indien geldboetes worden ingevoerd – zouden geldboetes alleszins cumulatief 

moeten kunnen worden opgelegd met andere tuchtsancties. 

 

 

Voorstel 22: uitbreiding bevoegdheden communautaire Ordes (artikelen X/15, X/39 tot 

en met X/42 en X/45) 

 

De OVB staat achter de in het voorontwerp opgenomen tekst.  

 

 

Voorstel 26: centralisatie en registratie klachten (artikel X/23) 

 

Ten aanzien van voorstel 26, dat een centralisatie en registratie van klachten beoogt, neemt de OVB 

grosso modo een instemmende houding aan.  

 

Evenwel merkt de OVB dat zorgvuldig moet worden gedefinieerd wat exact onder een “klacht” wordt 

begrepen: er moet volgens de OVB een onderscheid worden gemaakt tussen de registratie van drie 

verschillende soorten ‘klachten’ en onderzoeken:  

- de ‘formele tuchtklacht’,  

- de ‘aangifte’ bijvoorbeeld. door de procureur-generaal;  

- de door de stafhouder ambtshalve geopende tuchtonderzoeken. 

 

Als vierde categorie kan worden weerhouden: de verzoeken tot ‘tussenkomst’ aan de stafhouder 

(bijvoorbeeld een zittingsgeschil, de verzoeken tot bemiddeling of klachten tegen derden). Deze 

dienen evenwel niet binnen de tuchtwerking te worden geregistreerd. Indien de stafhouder merkt 

naar aanleiding van een verzoek tot ‘tussenkomst’ dat een tuchtvervolging zich zou opdringen, 

registreert hij de klacht in één van de hierboven vermelde drie categorieën. 
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De lijsten van alle ontvangen en bijgevolg geregistreerde klachten, aangiften of ambtshalve 

onderzoeken geopend door de stafhouders en desgevallend de voorzitter van de Tuchtraad worden 

geregistreerd door de stafhouder (voorzitter van de Tuchtraad) en eens per trimester doorgegeven 

aan de OVB of een op te richten ‘Coördinatiecel Tucht’. Tevens worden ook de afgesloten dossiers 

doorgegeven. Het doorgeven van de gegevens bevat enkel de naam van de betrokken advocaat, van 

de identiteit van de klager, van de naam van de aangever en de datum van ontvangst van de klacht. 

De leden van de Coördinatiecel Tucht krijgen de mogelijkheid het dossier in te kijken. 

  

De OVB meent dat men in beginsel zoals nu klachten initieel moet blijven indienen bij de bevoegde 

stafhouders en in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer de klacht is gericht tegen de stafhouder 

zélf of diens kantoorgenoot, rechtstreeks bij de secretaris van de tuchtraad van beroep, die de zaak 

verder zal verwijzen naar een andere stafhouder van een ander rechtsgebied die het onderzoek zal 

voeren.  

Op heden wordt een klacht inzake artikel 456 Ger. W. aan de voorzitter van de tuchtraad van beroep 

bezorgd die dan een ander rechtsgebied dient aan te wijzen, doch de OVB acht dit niet aangewezen 

nu die voorzitter mogelijk in een latere fase – indien de klacht tot een tuchtonderzoek leidt en er 

een hoger beroep zou volgen – nog over die klacht / dat dossier moet oordelen. 

 

Klachten die toekomen bij de Coördinatiecel Tucht, de OVB of bij een andere stafhouder worden 

overgemaakt aan de bevoegde stafhouder. 

 

 

Voorstel 27: reparatie tuchtwet (artikelen X/20, X/22, X/24 tot en met X/35, X/37) 

 

Voorstel 27, dat de tuchtwet van 2006 wil repareren, is een zeer technisch voorstel met veel concrete 

aanpassingen aan de wettekst. 

 

Voor deze wetsaanpassingen in detail verwijst de OVB graag naar de wet zelf en de hierin 

opgenomen suggesties tot aanpassing zoals eerder reeds meegedeeld als bijlage. 

 

Globaal gezien wenst de OVB de aandacht te vestigen op enkele belangrijke zaken.  

 

Het voorstel van de OVB bouwt verder op het – door de OVB én OBFG gedragen – in 2015 in het 

parlement neergelegde wetsvoorstel, herneemt een aantal ideeën van de experten én vult deze aan 

met door voortschrijdend inzicht gegroeide aanpassingen.  

 

De dagelijkse werking van de tuchtraden en de ervaringen van de stafhouders met (problemen van) 

de huidige tuchtwet leren ons dat een en ander op dit ogenblik aan herziening toe is. Dit geldt 

evenzeer voor bepaalde wijzigingen die in het voorstel van de twee experten zijn opgenomen en 

waar de OVB zich niet kan achter zetten net omdat de praktijk leert dat het niet werkt. 

 

De OVB wenst daarom – niet exhaustief – de voornaamste punten hierna extra te benadrukken omdat 

een goede toepassing van het tuchtrecht en een goede werking van de tuchtraden essentieel zijn om 

de geloofwaardigheid van de advocatuur te handhaven. 

 

- M.b.t. publicatie van tuchtbeslissingen acht de OVB in het bijzonder de publicatie van de 

namen van de betrokken advocaten (evenwel - om redenen van beroepsgeheim - niet van de 
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inhoud van de sententie) enkel mogelijk voor schorsingen en schrappingen - en enkel op het 

privaat luik - en wijst er tevens op dat de openbare voorlezing van de sententie beperkt 

moet blijven tot de elementen die het beroepsgeheim niet schenden.  

 

- Daarnaast meent de OVB dat de klager géén partij kan worden.  

 

Evident kan zoals op vandaag ook het geval is, de klager wel binnen het tuchtonderzoek 

vooraf worden gehoord en geïnformeerd. Ook kan de klager op de zitting worden gehoord 

en/of geconfronteerd met de advocaat. Ook staat het de klager vrij stukken en / of een nota 

over te leggen, doch het gaat volgens de OVB té ver als wordt mogelijk gemaakt dat de klager 

ook kan concluderen. Bijgevolg zal hij immers ook inzage moeten krijgen tot het 

tuchtdossier etc. 

 

- Het kan volgens de OVB niet de bedoeling zijn dat de stafhouder a.h.w. de ‘raadsman’ wordt 

van de klager. Niets belet echter de stafhouder de klager erop te wijzen dat de klacht niet 

aan de voorwaarden voldoet. Hij kan de klager dan ook vragen de klacht te vervolledigen 

opdat deze zou voldoen aan de wettelijke voorwaarden. De mogelijkheid bestaat sowieso 

voor de stafhouder om ambtshalve een tuchtdossier te openen. 

Doch de door de experten voorgestelde – in de wet opgenomen – hulp aan de klager lijkt de 

OVB te ver gaan.  

 

- M.b.t. de aanstelling van de leden van de tuchtraad blijft de OVB ook bij haar standpunt dat 

dit de bevoegdheid moet blijven van de stafhouders van het betrokken ressort en niet van 

de algemene vergadering. 

 

- M.b.t. de criteria om in aanmerking te komen om deel uit te maken van een tuchtraad, 

benadrukt de OVB dat de praktijk leert dat het bijzonder moeilijk is om nog kandidaten te 

vinden, te meer nu het aantal balies recent beperkt werd tot slechts 8. Er gaan derhalve 

steeds minder advocaten voldoen aan de opgelegde criteria zoals gewezen stafhouders of 

gewezen leden van de Orde. 

 

De OVB is alleszins al verheugd vast te stellen dat de eerder voorgestelde gelijkheid man-

vrouw niet meer werd hernomen in het nieuwe voorstel. ‘As such’ heeft de OVB geen bezwaar 

tegen dergelijke quota doch in de praktijk is het – ook zonder dergelijke extra regel – al 

uitermate moeilijk om een samenstelling te kunnen realiseren. Elke bijkomende regel die 

het nog moeilijker maakt om de tuchtraden samen te stellen, is dan ook te vermijden: de 

OVB zou dan ook willen verwijderd zien uit de wettekst: de onverenigbaarheid met leden 

van de raad van bestuur van de OVB/OBFG en van de algemene vergadering van de 

OVB/OBFG. Dit zou praktisch niet werkbaar zijn. Bovendien lijkt deze regel ingegeven door 

het principe van de scheiding der machten, dat niet zonder meer kan worden toegepast op 

het tuchtrecht. Met de bestaande onverenigbaarheid met leden van de raad van de Orde kan 

de OVB zich wel akkoord verklaren, omdat de raad van de Orde dicht staat bij de stafhouder. 

In de praktijk worden de leden van de raad van de Orde ook dikwijls gevraagd deel uit te 

maken van een tuchtcel die de stafhouder bijstaat in het tuchtonderzoek. 

  

De OVB stelt voor om 10 jaar lidmaatschap van de balie op te nemen als enige vereiste om 

kandidaat assessor bij de tuchtraad te zijn.  
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- M.b.t. de zetel van de tuchtraad van beroep: de experten houden vast aan het voorstel om 

slechts met 2 assessoren en een voorzitter te zetelen i.p.v. met 4 assessoren en een 

voorzitter zoals op vandaag het geval is. 

Ook hier handhaaft de OVB haar standpunt en herhaalt haar bekommernis dat de tuchtraden 

in de praktijk naar behoren moeten kunnen functioneren en een zo groot mogelijke garantie 

moeten bieden op een goed tuchtrechtspraak. 

 

- De OVB stelt vast dat in art. 456 lid 4 Ger. W. – procedure tegen bepaalde advocaten in een 

bijzondere hoedanigheid waarbij verwijzing dient te gebeuren naar een ander rechtsgebied 

– de leden van de raden van de Orde hieruit werden weggelaten. 

De OVB pleit ervoor om deze groep advocaten opnieuw toe te voegen aan deze opsomming. 

Bovendien – doch dit geldt voor alle hierin opgenomen categorieën – is het raadzaam te 

verduidelijken in de wet wanneer dit artikel toepassing vindt: dient men dergelijke 

hoedanigheid te hebben op het ogenblik van de tuchtfeiten, dan wel (en/of) op het ogenblik 

van de opening van het tuchtdossier?  

 

- M.b.t. de open versus gesloten deuren herhaalt de OVB haar opmerking dat in het voorstel 

van de experten de uitspraak op ‘eenvoudig’ verzoek met gesloten deuren mogelijk is, 

terwijl volgens de OVB de uitspraak áltijd openbaar moet zijn en enkel de behandeling van 

de zaak desgevallend op gemotiveerd verzoek met gesloten deuren kan.  

 

 

Voorstel 28: onderwerping tableauvennootschappen aan tucht (artikelen X/20 en 

X/26) 

 

Zie ook voorstel 8 en de eerdere brief van de OVB van 2 juli jl. Dit vergt veel preciezere wetgeving. 

 

De OVB meent alvast dat de sanctie om een lid tuchtrechtelijk uit te sluiten als aandeelhouder in de 

praktijk niet uitvoerbaar is, omdat dat een vennootschapsrechtelijke sanctie is. De Codex 

deontologie van advocaten (OVB) voorziet wel in de verplichting dat de statuten al moeten voorzien 

in de verplichting om terug te treden en om aandelen over te dragen bij verlies van de hoedanigheid 

van advocaat. (Codex OVB art. 172.5.b) 

 

 

Voorstel 29: voorlopige maatregelen (artikel X/36) 

 

De OVB neemt een instemmende houding aan. 
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Voorstel 32 & 33: samenstelling tuchtraad & tuchtraad van beroep (artikelen X/21, 

X/22 en X/30, X/31) 

 

Cfr. Voorstel 27: reparatie tuchtwet. 

 

De opmerkingen m.b.t. de samenstelling van de tuchtraden werden gedeeltelijk hiervoor al 

aangehaald in de globale bespreking van het voorstel tot reparatie van de tuchtwet waar ook de 

samenstelling van de tuchtraden deel van uitmaakt. 

 

- aanstelling leden tuchtraden:  

 

- algemeen: het criterium van minstens 10 jaar anciënniteit 

 

- criterium voor de functie van secretaris: in het voorstel van de experten zouden (enkele van) de   

  huidige secretarissen géén secretaris meer mogen zijn omdat niet elke secretaris voldoet aan de   

  opgelegde voorwaarden. Nochtans vervullen de huidige secretarissen deze functie  

uitstekend.  

Vandaar – opnieuw vanuit de zeer nuttige praktijkervaring - ons voorstel van ‘min. 10 jaar 

advocaat’: dit zou de mogelijkheden verruimen en de werking van de tuchtraden ten goede 

komen;  

 

-  onverenigbaarheden: de OVB pleit voor de onverenigbaarheid met de huidige leden van de raad  

   van de Orde; doch de onverenigbaarheid met leden van de raad van bestuur en de algemene     

   vergadering van de OVB/OBFG dienen te worden verwijderd. 

 

- behoud van 4 assessoren i.p.v. slechts 2 assessoren. 

 

- samenstelling niet door de algemene vergadering, doch door de stafhouders. 

 

 

Voorstel 35: oprichting College van Toezicht (artikelen X/38 en X/44) 

 

(Zie ook voorstel 26 m.b.t. centralisatie van klachten bij een op te richten “Coördinatiecel”.) 

 

Ten aanzien van voorstel 35, dat de oprichting van een College van Toezicht beoogt, neemt de OVB 

een positieve houding aan, voor zover dit gebeurt met eerbied voor de onafhankelijkheid van de 

balie.  

 

De OVB schaart zich zeker achter de idee van een dergelijk college, maar ziet dat toch eerder als een 

beperkt orgaan met een drietal personen, dat niet per se als een aparte instelling moet worden 

uitgebouwd, maar perfect binnen de OVB respectievelijk de OBFG zou kunnen opereren.  

 

Het orgaan – dat de OVB als een “Coördinatiecel Tucht” zou benoemen – zou onder meer bevoegd 

kunnen zijn voor: 

- de centralisatie en registratie van de klachten, aangiften en ambtshalve onderzoeken (cfr. 

voorstel 26);  
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- aangeven van het te voeren beleid op balie-niveau maar ook voor de evaluatie van het door 

de stafhouders gevoerde beleid;  

- het onderzoek van het tuchtbeleid door de stafhouders of voorzitters van de tuchtraden aan 

de hand van onderzoeksdossiers en steekproeven; 

- het opstellen van een jaarlijks verslag met betrekking tot het tuchtonderzoek door 

stafhouders en voorzitters van de tuchtraden.  

 

Volledigheidshalve dient evenwel vermeld te worden dat de OBFG het voorstel voor een controlecel  

niet genegen is. 

 

 

 * * *  

 

 

De OVB drukt de hoop uit dat u rekening zult willen houden met haar bovenstaande commentaar 

en herhaalt graag dat ze ter beschikking blijft staan voor verdere duiding.  

 

 

Met de meeste hoogachting,  

 

 

 

 

 

 

Edward Janssens  

Voorzitter 


