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REGLEMENT in verband met de BALIEBIJDRAGEN  

 

 

Gelet op artikel 443 van het Gerechtelijk Wetboek, 

 

Gelet op artikel 144 van de Codex Deontologie voor Advocaten, vastgesteld door de Orde van Vlaamse 

Balies, 

 

De raad van de Orde van Advocaten West-Vlaanderen, in vergadering van 8 november 2018, stelt het 

reglement van de Balie West-Vlaanderen in verband met de Baliebijdragen vast als volgt: 

 

 

Art. 1 Elk jaar bepaalt de raad de baliebijdrage die per kalenderjaar verschuldigd is door: 
- De advocaten die ingeschreven zijn op het tableau 

- De advocaten die ingeschreven zijn op de lijst van de advocaten-stagiairs 

- De advocaten van andere Belgische balies met een bijkomende inschrijving bij de 

Balie West-Vlaanderen,. Tenzij de raad anders beslist is deze bijdrage steeds 50% van 

de bijdrage verschuldigd door advocaten die zijn ingeschreven op het tableau 

- De advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere 

lidstaat van de Europese Unie 

- De ere-advocaten 

Art. 2 1. De baliebijdragen zijn op voorhand en voor het volledig kalenderjaar te betalen, 

behoudens de uitzonderingen geregeld in artikel 2.2. tot en met 2.4.  Ze zijn eisbaar 

vanaf 1 januari voor de advocaten die op dat moment zijn ingeschreven en door hen 

te betalen uiterlijk 31 maart daaropvolgend. Voor advocaten die later in de loop van 

een kalenderjaar worden ingeschreven is de bijdrage eisbaar op datum van 

inschrijving en  te betalen uiterlijk 3 maanden daaropvolgend. 

De raad bepaalt de betalingsmodaliteiten. 

 
2. Wanneer een advocaat-stagiair of een advocaat overstapt naar of overkomt van een 

andere balie, geldt de regeling voorzien in de Codex Deontologie (thans artikel 145 

en 146). 

 
3. Wanneer een advocaat na 1 januari voor het eerst of, bijvoorbeeld, na weglating 

opnieuw wordt ingeschreven tijdens het kalenderjaar, gelden volgende regels: 

 Inschrijving tot en met 30 juni: de baliebijdrage is volledig verschuldigd 

 Inschrijving na 30 juni: de helft van de baliebijdrage is verschuldigd. 
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4. Als uitzondering op de regel van artikel 2.3. is de advocaat-stagiair die na 1 januari 

tijdens het kalenderjaar voor het eerst op de lijst van stagiairs wordt ingeschreven  

een baliebijdrage verschuldigd berekend volgens de formule: 

Baliebijdrage stagiair x  Aantal resterende maanden  

_____________________________________________________________ 
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In de formule betekent: 

 “Baliebijdrage stagiair”: de baliebijdrage voor een advocaat ingeschreven op de lijst 

van de stagiairs voor het volledig lopend  kalenderjaar 

“Aantal resterende maanden”:  het aantal resterende maanden van het lopende 

kalenderjaar, inbegrepen de maand van de inschrijving. 

5. Bij het verlaten van de balie tijdens het kalenderjaar blijft de volledige baliebijdrage 

verschuldigd.  

Art. 3 Naar omstandigheden kan de stafhouder, op schriftelijk verzoek daartoe van de 

betrokkene, deze geheel of gedeeltelijk vrijstellen van de baliebijdrage, schadevergoeding 

of intresten, of kan hij bijkomende betalingstermijnen ter betaling van de baliebijdragen 

toestaan. 

Art. 4 Zo de baliebijdrage niet tijdig is betaald, wordt het vervallen en opeisbaar gedeelte ervan 

van rechtswege en na vergeefse ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire 

schadevergoeding ten bedrage van 7,5 % van het opeisbaar gedeelte ter dekking van 

onder andere de invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand en met de 

intresten overeenkomstig de intrestvoet voorgeschreven in de wet betreffende de 

bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. 

 

Zo de advocaat of advocaat-stagiair in gebreke blijft na minstens één aanmaning kan dit 

aanleiding geven tot tuchtvervolging. 

 

Art. 5 De beslissingen van de raad ter vaststelling van de hoegrootheid van de baliebijdrage 

worden binnen de drie werkdagen via het gebruikelijk communicatiekanaal van de balie 

gepubliceerd om onmiddellijk van kracht te zijn.  

 

Art. 6 Dit reglement treedt onmiddellijk in werking na publicatie via het gebruikelijk 

communicatiekanaal van de balie, met uitzondering van artikel 2.4. dat in werking treedt 

op 1 januari 2019. 
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