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Checklist: samenwerkingsverbanden en 
éénpersoonsvennootschappen 
 

Samenwerkingsverbanden advocaten 
 

Algemeen: 
 

Zijn er meerdere balieoverheden betrokken? 

Zo ja: beslissingen maar definitief na beslissingen van elk, voorwaarden cumulatief, bij 
tegenstrijdigheid: strengste (artikel 171.9) 

 Staan de aandelen op naam? (artikel 171.7) 

Vermelding: “De overeenkomst, het reglement van inwendige orde, de oprichtingsakte of de 
statuten van een samenwerkingsverband bepalen dat zij ondergeschikt zijn aan de regels van 
afdeling V.1.1. van de Codex deontologie voor advocaten en de deontologische regels van het 
beroep en daarmee overeenstemmend moeten worden geïnterpreteerd.” (171.11) 

Kunnen enkel advocaten vereffenaar zijn? (verplicht door artikel 171.18, i.v.m. het 
beroepsgeheim) 

Is het een 

Associatie? geïntegreerd, delen kosten en winst (170.2) 

Groepering? organiseren van gemeenschappelijke diensten, kosten delen (170.3) 

Netwerk? onafhankelijke beroepsuitoefening, aanbevelen leden bij cliënteel (170.4) 

 

Associatie 
 

Nieuwe associatie vooraf meedelen aan de Stafhouder die wijzigingen kan opleggen (172.1) 

 Praktisch: ontwerp drie weken op voorhand meedelen. 

Toetreding tot bestaande associatie 

 Reeds meegedeelde associatie en geen wijziging? 

Alleen toetreding tot bestaande melden  (172.2) 

Nog niet meegedeelde associatie of wijziging? 

 Ook associatieovereenkomst en toetredingsovereenkomsten melden (172.3) 

Lid worden van meerdere associaties (172.4) 
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 Vooraf meedelen aan Stafhouder 

 Kernwaarden beroep advocaat naleven 

 Strenge regeling belangenconflicten 

Bij lid van meer dan één associatie of groepering: beide samenwerkingsverbanden 
moeten uitdrukkelijk instemmen 

Uitdrukkelijke instemming van alle leden (tenzij anders voorzien) 

Verplichte vermeldingen/regelingen (172.5) 

1. in de bestuursorganen van een associatie kunnen, behoudens toegelaten 
uitzondering en met eerbied voor het beroepsgeheim van de advocaat, 
enkel advocaten zetelen die werkzaam zijn binnen die associatie of binnen 
verbonden advocatenvennootschappen zoals wettelijk omschreven; 

 
2. het verlies van de hoedanigheid van advocaat brengt van rechtswege de 

verplichting met zich mee om als bestuurder terug te treden en om zijn 
aandelen of rechten over te dragen, hetzij aan de andere vennoten, hetzij aan 
de vennootschap, hetzij aan een andere advocaat, binnen de voorwaarden door 
de statuten bepaald; 

 
3. het overlijden, het definitief verbod tot beroepsuitoefening, de weglating, de 

schorsing, de wettelijke onbekwaamheid, het faillissement, de uitsluiting of de 
uittreding van een vennoot hebben niet de ontbinding van de vennootschap tot 
gevolg, behalve wanneer de wet of de statuten dat voorschrijven; 

 
4. de statuten bepalen de rechten en verplichtingen van de gewezen vennoot of 

van zijn rechtverkrijgenden bij verlies, om welke reden ook, van de 
hoedanigheid van vennoot; 

 
5. de vennoten verbinden zich ertoe om de regels die van kracht zijn inzake 

belangenconflicten en onverenigbaarheden te respecteren; 
 

6. de geschillenregeling binnen die associatie (zie ook: 171.18: “Ongeacht of in 
een statutaire geschillenregeling is voorzien, respecteren de leden van het 
samenwerkingsverband bij de beslechting van hun onderlinge geschillen het 
beroepsgeheim.”) 
 

Groepering 
 

Nieuwe groepering onder gemeenschappelijke naam 

 Voorafgaande goedkeuring van de Stafhouder (173.1) 

 = niet consequent, zal in de toekomst wellicht worden aangepast 
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Nieuwe groepering niet onder gemeenschappelijke naam 

 Voorafgaande mededeling aan de Stafhouder die wijzigingen kan opleggen (173.2) 

 

Toetreding tot bestaande groepering 

 Reeds goedgekeurde groepering en geen wijziging? 

Alleen toetreding tot bestaande melden  (173.3) 

Nog niet meegedeelde groepering of wijziging? 

Ook oorspronkelijke overeenkomst en toetredingsovereenkomsten melden 
(173.4) 

Lid worden van meerdere groeperingen (173.6) 

 Vooraf meedelen aan Stafhouder 

 Kernwaarden beroep advocaat naleven 

 Strenge regeling belangenconflicten 

Bij lid van meer dan één associatie of groepering: beide samenwerkingsverbanden 
moeten uitdrukkelijk instemmen 

Uitdrukkelijke instemming van alle leden (tenzij anders voorzien) 

 

Netwerk 
 

Nieuw netwerk vooraf meedelen aan de Stafhouder die wijzigingen kan opleggen (174.1) 

 Informeel termijn opleggen of melden in reglement? 

Toetreding tot bestaand netwerk 

 Reeds meegedeeld netwerken geen wijziging? 

Alleen toetreding tot bestaande melden  (174.2) 

Nog niet meegedeeld netwerk of wijziging? 

 Ook bestaande overeenkomst en toetredingsovereenkomsten melden (174.2) 
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Eenpersoonsvennootschap 
 

Nieuwe vennootschap vooraf meedelen aan de Stafhouder die wijzigingen kan opleggen 
(175.1) 

 Praktisch: ontwerp drie weken op voorhand meedelen. 

Verplichte vermeldingen/regelingen (175.5) 
 

1. het doel van de eenpersoonsvennootschap mag enkel bestaan in het 
uitoefenen van het beroep van de vennoot/zaakvoerder, hetzij alleen, hetzij 
met anderen, en alle activiteiten die verenigbaar zijn met het beroep van 
advocaat, onverminderd de toepassing van artikel 11bis; 

 
moet zijn beroep van “advocaat” 
WVV: doel = voorwerp 
 

2. de zaakvoerder van de eenpersoonsvennootschap moet de enige vennoot zijn; 
 

WVV: zaakvoerder = bestuurder 
 

3. de statuten bepalen de rechten en de verplichtingen van de gewezen vennoot 
of van zijn rechtverkrijgende bij verlies, om welke reden ook, van de 
hoedanigheid van vennoot; 

 
4. de documenten die de eenpersoonsvennootschap voor de uitoefening van het 

beroep van advocaat gebruikt, vermelden steeds de naam, de voornaam en de 
hoedanigheid van advocaat van de vennoot. 

 
 
Multidisciplinaire samenwerkingsverbanden 
 
Algemene regels 
 
Zie algemene regels samenwerkingsverbanden advocaten 
 Opmerking: “tenzij ze uit hun aard niet toepasselijk kunnen zijn” 
 
 
Is het een: 
 

Multidisciplinaire associatie: verboden 
Multidisciplinaire groepering 
Multidisciplinair netwerk 

 
 

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln156497&anchor=ln156497-647&bron=doc
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Multidisciplinaire groepering 
 
Nieuwe groepering 

Vooraf goed te keuren door Stafhouder (178bis.3) 
 
Toetreding tot bestaande groepering 

 Reeds goedgekeurde groepering en geen wijziging? 

Alleen toetreding tot bestaande melden  (178bis.4) 

Nog niet meegedeelde groepering of wijziging? 

Ook bestaande overeenkomst en toetredingsovereenkomsten melden 
(178bis.5) 

Lijst van leden (+ beroep, beroepsorde en plaats van vestiging) beschikbaar stellen aan 
Stafhouder (178bis.9) 

Inhoud overeenkomst 

 Criteria ter bepaling aandeel in kosten? 

  Mag geen aanleiding geven tot verborgen inkomstenverschuiving (178bis.3) 

 

Is voorzien dat overheden van Ordes toegang hebben tot alle documenten over de 
oprichting, de werking, de financiering en het bestuur (doel volledig inzicht in 
juridische, economische en financiële aspecten van de groepering)? (178bis.6) 

 

Bepaling dat advocaat, lid van de groepering, volledig toegang zal krijgen tot de lijst 
van cliënten van alle leden van de groepering en dat advocaat het onderzoek naar het 
bestaan van belangenconflicten zal uitvoeren met respect voor het beroepsgeheim 
(178bis.7) 

 

Multidisciplinair netwerk 
 
Nieuw of wijziging 
 
 Mee te delen aan Stafhouder die wijzigingen kan opleggen (178ter.4) 
 
Toetreding tot bestaand netwerk 

 Reeds goedgekeurd netwerk en geen wijziging? 

Alleen toetreding tot bestaande melden  (178ter.4) 

Nog niet meegedeeld netwerk of wijziging? 
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Ook bestaande overeenkomst en toetredingsovereenkomsten melden 
(178ter.4) 

Inhoud overeenkomst 

 Is voorzien dat overheden van Ordes toegang hebben tot alle documenten over de 
oprichting, de werking, de financiering en het bestuur (doel volledig inzicht in 
juridische, economische en financiële aspecten van de groepering)? (178ter.6) 

 

Projectgebonden multidisciplinaire samenwerking 
 

Tijdelijk-welbepaalde opdracht-tijdelijke vennootschap (mag onder gemeenschappelijke 
naam/logo) 
 
Melden aan de Stafhouder (179.1) 
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