
ORDE VAN VLAAMSE BALIES

[C − 2020/15223]
Reglement tot wijziging van Afdeling III.2.9 Derdengelden van de Codex Deontologie voor Advocaten

Artikel 1:
Artikel 129 van de Codex wordt vervangen door:
“In deze afdeling wordt verstaan onder:
- derdengelden: gelden toevertrouwd door cliënten of derden aan een advocaat om die een bepaalde bestemming te geven.
- derdenrekening: een rekening, zoals bedoeld in art. 446quater Ger. W., geopend bij een erkende financiële instelling met een

of meerdere advocaten als houder, waarop gelden die aan cliënten of derden toekomen, worden ontvangen of beheerd.
- rubriekrekening: een derdenrekening geopend in een specifiek dossier of voor een bepaalde cliënt, zoals bedoeld in art.

446quater § 2 Ger.W.
- een erkende financiële instelling: een financiële instelling waarmee de Orde van Vlaamse Balies of de of de Ordre des barreaux

francophones et germanophone een overeenkomst heeft gesloten voor de verhandeling van derdengelden, die beantwoordt aan de
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en van deze afdeling.”

Artikel 2:
Artikel 130 van de Codex wordt vervangen door:
“Elke advocaat beschikt, hetzij zelf, hetzij via de associatie of groepering waartoe hij behoort, over minstens één

derdenrekening. Het nummer van de derdenrekening wordt bij de contactgegevens van de advocaat op de publieke website van de
Orde van Vlaamse Balies of de Ordre des barreaux francophones et germanophone vermeld.”

Artikel 3:
Artikel 131 van de Codex wordt vervangen door:
“De omschrijvingen en verplichtingen verbonden aan de derdenrekening zijn, evenals die vermeld in art. 446quater § 3 Ger.

W.:
- de derdenrekening is een zichtrekening, behalve indien de gelden bestemd zijn om gedurende een welbepaalde termijn te

worden bewaard. In dat geval mogen ze op een termijnrekening worden geplaatst;
- de derdenrekening mag nooit een debetsaldo vertonen;
- elke vorm van krediet op de derdenrekening is uitgesloten;
- de uitgifte van debet- of kredietkaarten op de derdenrekening is niet toegelaten;
- domiciliëringen op de derdenrekening zijn niet toegestaan;
- de uitgifte van cheques en cashafhalingen van de derdenrekening zijn verboden, behalve bij voorafgaande schriftelijke

toestemming van de stafhouder na melding van de identiteit van de begunstigde. Toestemming wordt slechts gegeven in
uitzonderlijke gevallen indien een overschrijving naar een rekening niet mogelijk blijkt;

- de advocaat kan, mits voorafgaande toelating van de stafhouder, bestendige opdrachten geven, maar uitsluitend ten gunste
van cliënten of derden;

- de derdenrekening kan op geen enkele wijze tot zekerheid dienen;
- elke schuldvergelijking, fusie of bepaling van eenheid van rekening tussen de derdenrekening en andere bankrekeningen is

uitgesloten;
- met uitzondering van de rubriekrekening, levert de derdenrekening geen rente of enige andere opbrengst op, onverminderd

de mogelijkheid voor de Orde van Vlaamse Balies en/of de Ordre des barreaux francophones et germanophone om met de financiële
instelling een vergoeding voor de Orde te bedingen.”

Artikel 4:
Artikel 132 van de Codex wordt vervangen door:
“Door het enkele feit van de opening van een derdenrekening geeft de advocaat een onherroepelijke volmacht aan de bevoegde

stafhouder om, op eenvoudige vraag en op kosten van de betrokken advocaat, van de financiële instelling volledige inzage en afschrift
te bekomen van alle verrichtingen, zonder uitzondering, die zijn uitgevoerd op die rekening.

Indien de advocaat niet ingaat op het verzoek van de stafhouder hem een kopie van de rekeninguittreksels te bezorgen, kan de
stafhouder die opvragen op kosten van de advocaat.

De advocaat verleent de financiële instelling eveneens onherroepelijk toelating om alle gegevens in verband met de transacties
die op zijn derdenrekeningen plaatsvinden één keer per jaar over te maken aan de stafhouder van de Orde van Advocaten waarbij
hij ingeschreven is of aan een door die laatste aangewezen controle-instantie in een door de stafhouder gewenste vorm met het oog
op een automatische geïnformatiseerde controle.”

Artikel 5:
Artikel 136 van de Codex wordt vervangen door:
“De advocaat, of de associatie of groepering die de derdenrekeningen beheert, rapporteert jaarlijks, uiterlijk op 28 februari,

minstens het volgende aan de stafhouder:
- een overzicht van alle derdenrekeningen, rubriekrekeningen inbegrepen;
- een overzicht van alle derdenrekeningen, rubriekrekeningen inbegrepen, die het voorbije jaar geopend en/of afgesloten zijn;
- het saldo van elke derdenrekening op 31 december;
- een opsplitsing van de voormelde saldi per dossier;
- de gedurende het jaar verrichte contante opnames of uitgeschreven cheques, met vermelding van datum, bedrag en dossier;
- de bedragen die gedurende meer dan twee maanden op de derdenrekening zijn gebleven, voor zover het, per dossier of per

cliënt, gaat om een bedrag van méér dan T 2.500,00.
Gelden die worden aangehouden ten titel van zekerheid in het kader van een concreet dossier op een rubriekrekening geopend

op naam van twee of meer advocaten die geen deel uitmaken van dezelfde associatie of groepering, moeten niet worden vervat in
de rapportering.

Indien de rapportering gebeurt door een associatie of groepering, zal de verantwoordelijke die door de associatie of groepering
wordt aangeduid voor de rapportering, samen met de rapportering ook een lijst overmaken van de advocaten waarvoor die
rapportering geldt. Een gebeurlijke niet-rapportering of verkeerde rapportering door de verantwoordelijke van de associatie of de
groepering wordt toegerekend aan alle leden van de associatie of groepering die hem hebben aangesteld.

De rapportering door de associatie of groepering ontslaat de individuele advocaten niet van de verplichting om zelf een
rapportering te doen voor de derdenrekeningen die zij individueel aanhouden buiten het kader van de associatie of groepering.”
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Artikel 6:
Na artikel 136 van de Codex wordt volgende onderafdeling ingevoegd:
“Onderafdeling III.2.9.4.1 Controle – algemene bepalingen”
Artikel 7:
In artikel 137, derde lid van de Codex wordt de zinsnede “minstens 2,5% van de leden van zijn balie” vervangen door

“een aantal van de leden van zijn balie dat representatief is in verhouding tot de omvang van de balie en minstens 2,5% van de
derdenrekeningen.”

Artikel 8:
Artikel 138 van de Codex wordt vervangen door:
“Binnen de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone wordt een controlecel opgericht.

De samenstelling, werking en bevoegdheden van die controlecel worden door de raad van bestuur van de Orde van Vlaamse Balies
en Ordre des barreaux francophones et germanophone vastgesteld.

De beide Ordes kunnen ook een gezamenlijke controle-entiteit oprichten die belast wordt met een automatische
geïnformatiseerde controle van alle verrichtingen op de derdenrekeningen op basis van de jaarlijkse door de erkende financiële
instellingen toe te leveren gegevens. Die gezamenlijke controle-entiteit geeft eventuele indicaties van onregelmatigheden door aan
de stafhouder of stafhouders die bevoegd zijn voor de advocaten die de betrokken rekening als derdenrekening aanwenden. De
bevoegde stafhouders kunnen op basis van die informatie beslissen om een verdere controle uit te voeren.”

Artikel 9:
Na artikel 138 van de Codex wordt volgende onderafdeling ingevoegd:
“Onderafdeling III.2.9.4.2 Controle – Controlecel (OVB)”
Artikel 10:
Artikel 138bis wordt ingevoegd en luidt als volgt:
“Elke raad van de Orde draagt minstens één en hoogstens vijf advocaten voor als lid van die cel. De algemene vergadering

neemt kennis van de voordrachten en bevestigt de samenstelling van de controlecel. De leden van de controlecel worden voor drie
jaar benoemd. Hun mandaat is onbeperkt verlengbaar.

De algemene vergadering kiest uit de leden van de controlecel een voorzitter en twee bijzitters die per dossier de werkende leden
van de controlecel aanwijzen. Hun mandaat is eenmaal verlengbaar.

De controlecel stelt haar eigen reglement van werking op dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering.”
Artikel 11:
Na artikel 140 van de Codex wordt volgende onderafdeling ingevoegd:
“Onderafdeling III.2.9.5 Leden van buitenlandse balies gevestigd in België en leden van Belgische balies gevestigd in het

buitenland”
Artikel 12:
Artikel 140bis wordt ingevoegd en luidt als volgt:
“Leden van buitenlandse balies gevestigd in België die in hun land van herkomst beschikken over een derdenrekening, die

onder de controle valt van de tuchtoverheid in het land van herkomst, kunnen, op verzoek, door de stafhouder worden vrijgesteld
van de verplichting om ook in België een derdenrekening aan te houden. Zij verbinden zich ertoe om de rapportering in hun land
van herkomst, zo die is voorzien, op eerste verzoek aan de stafhouder over te maken. De stafhouder kan verder alle inlichtingen
aangaande die derdenrekening opvragen bij de tuchtoverheid van het land van herkomst. De betrokken advocaat verleent daartoe
een onherroepelijke toelating.”

Artikel 13:
Artikel 140ter wordt ingevoegd en luidt als volgt:
“Leden van Belgische balies gevestigd in het buitenland die in hun land van vestiging beschikken over een derdenrekening,

die onder de controle valt van de tuchtoverheid in het land van vestiging, kunnen, op verzoek, door de stafhouder worden vrijgesteld
van de verplichting om ook in België een derdenrekening aan te houden. Zij verbinden zich ertoe om de rapportering in hun land
van vestiging, zo die is voorzien, op eerste verzoek aan de stafhouder over te maken. De stafhouder kan verder alle inlichtingen
aangaande die derdenrekening opvragen bij de tuchtoverheid van het land van vestiging. De betrokken advocaat verleent daartoe
een onherroepelijke toelating.”

Reglement goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 3 juli 2020

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[2020/203086]

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Industriële
producten (m/v/x) (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie. — Selectienummer: ANG20175

Solliciteren kan tot 10/08/2020 via www.selor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings-
voorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij FOD BOSA via
www.selor.be

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug
te vinden.

Een lijst van maximaal 15 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de
selectie worden opgesteld.

Naast deze lijst van laureaten wordt een bijzondere lijst opgesteld
(die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd
zijn.

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[2020/203086]

Sélection comparative d’Experts Produits industriels (m/f/x)
(niveau A2), néerlandophones, pour le SPF Economie, P.M.E.,
Classes moyennes et Energie. — Numéro de sélection : ANG20175

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 10/08/2020
via www.selor.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les
conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible
auprès du SPF BOSA via www.selor.be

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le
moteur de recherche.

Une liste de 15 lauréats maximum, valable 1 an, sera établie après
la sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats
(qui reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.
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