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PRIJS MEESTER WALTER VANBEYLEN 

 

1. Naar aanleiding van het diamanten beroepsjubilieum van Meester Walter Vanbeylen werd 

in 2012 de prijs “Meester Walter Vanbeylen” in het leven geroepen, mede gelet op art. 

508/8 Gerechtelijk Wetboek dat voorschrijft dat de Orde van Advocaten toeziet op de 

kwaliteit van de prestaties die door de advocaten verstrekt worden in het kader van de 

juridische tweedelijnsbijstand, wordt deze prijs opnieuw georganiseerd in 2022. 

 

2. De prijs wordt toegekend aan de advocaat van de balie West-Vlaanderen die naar het 

oordeel van de jury het beste proceduredocument (zoals dagvaarding, verzoekschrift, 

conclusie of memorie) heeft opgesteld in een procedure waarvoor het Bureau voor 

Juridische Bijstand West-Vlaanderen de gehele of gedeeltelijke kostenloze rechtsbijstand 

heeft toegekend. 

 

3. De prijs kan ook worden toegekend als de opsteller naderhand de balie verlaten heeft. 

De jury kan beslissen om de prijs over twee of meer kandidaten op te splitsen, bijvoorbeeld 

om een prijs toe te kennen zowel aan een advocaat die reeds op het tableau stond op datum 

van het opstellen van het bekroond document, als van een advocaat die nog stagiair was op 

datum dat hij zijn document opstelde. Naar het voorbeeld gegeven door Mter Walter 

Vanbeylen, is de inhoudelijke kwaliteit van het document maatgevend en niet de omvang. 

 

4. Voor de toekenning van de prijs in het jaar 2022 komen in aanmerking: 

Dagvaardingen die betekend zijn of proceduredocumenten die neergelegd zijn in de 

periode tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021 en die ingediend worden op het 

secretariaat van de balie op uiterlijk maandag 28 februari 2022 om 12.00 uur, hetzij op 

papier, hetzij via het email adres bjb@baliewestvlaanderen.be. 

Voornoemde documenten kunnen ingediend worden door de auteur ervan of door een derde 

die de prestatie van de auteur geapprecieerd heeft. 

 

5. De Orde van Advocaten West-Vlaanderen heeft voor de jaargang 2022 van de prijs een 

bedrag van € 1.500 ter beschikking gesteld, bestemd voor de winnaar(s). De prijs zal 

uitgereikt worden tijdens de algemene vergadering van de Orde van Advocaten West-

Vlaanderen 2021-2022. De jury zal worden samengesteld op de zitting van de Raad van de 



Orde van 10 maart 2022 en bestaat uitsluitend uit advocaten of magistraten, onderworpen 

aan het beroepsgeheim. 

 

6. De jury beslist soeverein en zonder verhaal, ook over problemen die niet door huidige tekst 

voorzien zijn. 


