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NOTA 

 

AANPASSINGEN WETTEKST TUCHT GERECHTELIJK WETBOEK 

 

2 juli 2018 

 

Duiding bij dit document 

 

Er werden 3 wetteksten naast elkaar geplaatst met als ‘uitgangspunt’:  

- niet de huidige tekst van het Ger.W.,  

- doch de door de OVB voorgestelde tekst van 2015.  

De OVB was toen reeds ervan overtuigd dat diverse wijzigingen zich opdrongen. Inmiddels zijn ook in de tekst zoals opgenomen in het wetsvoorstel 

van 2015 reeds tekortkomingen gebleken en is tevens gebleken dat nog bijkomende aanpassingen nodig zijn.  

Dus daarom: als uitgangspunt: wetsvoorstel 2015 dat alvorens al wet te zijn geworden reeds bijkomend toe is aan wijzigingen.  

 

1) 1
e

 kolom:  

De wettekst zoals in het wetsvoorstel van 2015 (dus NIET de huidige tekst van Ger.W.)  

 

2) 2
e

 kolom:  

mailto:info@ordevanvlaamsebalies.be
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De voorgestelde tekst en wijzigingen van de experten: deze neemt bepaalde vernieuwende zaken uit het wetsvoorstel van 2015 over, doch 

tevens: nieuwe wijzigingen. 

 

3) 3
e

 kolom:  

Voorstel OVB t.o.v. de voorstellen van de experten: tekst niet hernomen indien akkoord, doch wel indien afwijkende tekst + 

opmerkingen/bedenkingen. 

 

 

* * *
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Voornaamste verschillen tussen ‘OVB’-teksten en experten werden gemarkeerd. 

 

 

Wetsvoorstel 9 januari 2015 –  

Doc 54 – 0459/001 

 

ART. 456 GER.W. 

 

Art. 456. Bij de zetel van ieder hof van beroep 

wordt een tuchtraad ingesteld, die tot taak 

heeft de inbreuken op de eer van de Orde en op 

de beginselen van waardigheid, 

rechtschapenheid en kiesheid, die aan het 

beroep ten grondslag liggen en een behoorlijke 

beroepsuitoefening moeten waarborgen, alsook 

de inbreuken op de reglementen te bestraffen, 

onverminderd de bevoegdheid van de 

rechtbanken, indien daartoe grond bestaat.  

In het rechtsgebied van het hof van beroep van 

Brussel worden twee tuchtraden ingesteld, één 

voor de Nederlandstalige Ordes en één voor de 

Franstalige Ordes.  

 

Deze tuchtraden zijn bevoegd voor de 

advocaten behorend tot de Ordes van het 

rechtsgebied van het betrokken hof van 

beroep.  

 

 

Tekstvoorstel van de EXPERTEN 

 

 

ART. 456 GER.W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 456, derde lid, Ger.W. vervangen: 

 

Die tuchtraden zijn bevoegd voor de advocaten 

en voor de rechtspersonen die zijn ingeschreven 

op het tableau van de Orde van het rechtsgebied 

van het betrokken hof van beroep. 

 

 

AFWIJKEND tekstvoorstel OVB 2018 

 

 

ART. 456 GER.W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVB: 

Akkoord  

 

 

 



 

Wijzigingen gerechtelijk wetboek – tucht – 02.07.2018 

                           4 

 

 

 

 

Ten aanzien van de voorzitter, de 

kamervoorzitters, de assessoren en de 

plaatsvervangende assessoren, de secretarissen 

en de plaatsvervangende secretarissen van de 

tuchtraad en de advocaten die lid zijn van de 

tuchtraad van beroep, en ten aanzien van de 

stafhouders en de leden van de raden van de 

Orde, behoort de tuchtrechtelijke procedure in 

eerste aanleg tot de bevoegdheid van een 

stafhouder van een balie van een ander 

rechtsgebied en de tuchtraad van een ander 

rechtsgebied, die worden aangewezen door de 

secretaris van de tuchtraad van beroep. De 

klager mag zijn klacht rechtstreeks overmaken 

aan de secretaris van de tuchtraad van beroep 

op het adres van de tuchtraad van beroep. De 

stafhouder die een klacht ontvangt tegen een 

advocaat van zijn balie die een van voormelde 

functies bekleedt, maakt deze klacht 

onmiddellijk over aan de secretaris van de 

tuchtraad van beroep. De secretaris van de 

tuchtraad van beroep brengt de beslissing tot 

toewijzing ter kennis aan de voorzitter van de 

bevoegde tuchtraad, de aangewezen stafhouder, 

de doorverwijzende stafhouder en de klager. 

 

 

Artikel 456, vierde lid Ger. W. vervangen: 

Ten aanzien van de voorzitter, de 

kamervoorzitters, de assessoren en de 

plaatsvervangende assessoren, de secretarissen 

en de plaatsvervangende secretarissen van de 

tuchtraad en de advocaten die lid zijn van de 

tuchtraad van beroep, en ten aanzien van de 

stafhouders, behoort de tuchtrechtelijke 

procedure in eerste aanleg tot de bevoegdheid 

van een stafhouder van een ander rechtsgebied 

en van de tuchtraad van dat andere 

rechtsgebied, die worden aangewezen door de 

voorzitter van de tuchtraad van beroep. In die 

gevallen kan de klager klacht neerleggen in 

handen van de voorzitter van de tuchtraad van 

beroep. De stafhouder die een klacht ontvangt 

tegen een advocaat die een van de voormelde 

functies uitoefent, zendt die klacht onverwijld 

over aan de voorzitter van de tuchtraad van 

beroep. De secretaris van de tuchtraad van 

beroep geeft van de beslissing tot toewijzing 

kennis aan de voorzitter van de bevoegde 

tuchtraad, de aangewezen stafhouder, de 

doorverwijzende stafhouder en de klager. 

 

 

 

 

Artikel 456, vierde lid vervangen: 

Ten aanzien van de voorzitter, de 

plaatsvervangende voorzitters, de 

kamervoorzitters, de assessoren en de 

plaatsvervangende kamervoorzitters en 

assessoren, de secretarissen en de 

plaatsvervangende secretarissen van de 

tuchtraad en de advocaten die lid zijn van de 

tuchtraad van beroep, en ten aanzien van de 

stafhouders en de leden van de raden van de 

Orde, behoort de tuchtrechtelijke procedure in 

eerste aanleg tot de bevoegdheid van een 

stafhouder van een balie van een ander 

rechtsgebied en de tuchtraad van een ander 

rechtsgebied, die worden aangewezen door de 

secretaris van de tuchtraad van beroep. De 

klager mag zijn klacht rechtstreeks overmaken 

aan de secretaris van de tuchtraad van beroep 

op het adres van de tuchtraad van beroep. De 

stafhouder die een klacht ontvangt tegen een 

advocaat van zijn balie die een van voormelde 

functies bekleedt, maakt deze klacht 

onmiddellijk over aan de secretaris van de 

tuchtraad van beroep. De secretaris van de 

tuchtraad van beroep brengt de beslissing tot 

toewijzing ter kennis aan de voorzitter van de 

bevoegde tuchtraad, de aangewezen stafhouder, 

Met opmerkingen [LK3]: Op heden wordt een klacht 

inzake art. 456 aan de VZ van de TR v Beroep bezorgd 

die dan een ander rechtsgebied dient aan te wijzen, 

doch de OVB acht dit niet aangewezen nu die VZ 

mogelijk in een latere fase – indien hoger beroep – nog 

over die klacht / dat dossier moet oordelen. 
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ART. 457 GER.W. 

Art. 457. § 1. De tuchtraad is samengesteld uit 

één of meer kamers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. De tuchtraad heeft een voorzitter en twee 

plaatsvervangende voorzitters. De voorzitter is 

het hoofd van de tuchtraad.  De voorzitter en 

de plaatsvervangende voorzitters hebben geen 

zitting in de tuchtraad.  

De voorzitter van de tuchtraad en zijn 

plaatsvervangers worden aangesteld  door de 

stafhouders die lid zijn van de Orde van 

Vlaamse balies respectievelijk van de Orde des 

barreaux francophones et germanophone.  

 

 

 

 

 

 

ART. 457 GER.W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In artikel 457 volgende wijzigingen: 

1° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: 

 

“§ 2. De tuchtraad heeft een voorzitter en twee 

plaatsvervangende voorzitters. De voorzitter 

staat aan het hoofd van de tuchtraad. De 

voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters 

hebben geen zitting in de tuchtraad. 

De voorzitter van de tuchtraad en zijn 

plaatsvervangers worden, met waarborging van 

de effectieve gelijkheid man/vrouw, verkozen 

door de algemene vergadering van de Orde van 

Advocaten respectievelijk de Ordre des Avocats.  

 

 

de doorverwijzende stafhouder en de klager en 

schrijft ze in in het klachtenregister dat hij 

bijhoudt. 

 

ART. 457 GER.W. 

OVB steunt de invoering van de gelijkheid man-

vrouw in de samenstelling van de tuchtraden 

NIET: 

- absoluut onhaalbaar in de praktijk: 

zonder quota al heel moeilijk om genoeg 

leden én plaatsvervangende leden te 

vinden en een geldige samenstelling te 

bekomen om te zetelen; 

- andere ‘groepen’ kunnen ook vragen 

voor gelijke vertegenwoordiging: jonge 

advocaten vs. ‘oude’, curatoren, … 

“§ 2. De tuchtraad heeft een voorzitter en twee 

plaatsvervangende voorzitters. De voorzitter 

staat aan het hoofd van de tuchtraad. De 

voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters 

hebben geen zitting in de tuchtraad. 

De voorzitter van de tuchtraad en zijn 

plaatsvervangers worden met waarborging van 

de effectieve gelijkheid man/vrouw, verkozen 

door de algemene vergadering aangesteld  door 

de stafhouders die lid zijn van de Orde van 

Vlaamse balies respectievelijk van de Orde des 

barreaux francophones et germanophone.  

Met opmerkingen [LK4]: De OVB gaat ermee akkoord 

dat een magistraat zou deel uitmaken van de 

tuchtraad: als kamervoorzitter of assessor, zoals op 

heden ook reeds een magistraat de voorzitter is van de 

tuchtraad van beroep: in dat geval zal de wettekst 

hieraan nog dienen te worden aangepast 



 

Wijzigingen gerechtelijk wetboek – tucht – 02.07.2018 

                           6 

 

 

Hun mandaat geldt voor een periode van drie 

jaar en is hernieuwbaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zij worden gekozen uit gewezen stafhouders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hun mandaat duurt drie jaar en is verlengbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zij worden gekozen uit de gewezen stafhouders, 

de gewezen leden van de raad van bestuur, de 

gewezen leden van de algemene vergadering van 

de Orde van Advocaten respectievelijk de Ordre 

des Avocats of de gewezen leden van de raden 

van de Ordes.  Zij worden voor verkiezing door 

de algemene vergadering van de Orde van 

Advocaten respectievelijk de Ordre des Avocats 

voorgedragen door de stafhouders van de 

secties van het rechtsgebied van de tuchtraad.  

 

 

 

 

Hun mandaat duurt drie jaar en is verlengbaar. 

 

Samenstelling: 

- akkoord met verruiming van de 

recruteringsbasis : ruimere pool dan 

enkel de gewezen stafhouders om leden 

uit te putten;  

- doch niet akkoord met verkiezing door 

de AV: aanstelling door de stafhouders; 

de tuchtraden mogen geen politiek 

orgaan worden. 

 

 

 

Zij worden door de stafhouders die lid zijn van 

de Orde van Vlaamse balies respectievelijk van 

de Orde des barreaux francophones et 

germanophone gekozen uit de gewezen 

stafhouders, de gewezen leden van de raad van 

bestuur, de gewezen leden van de algemene 

vergadering van de Orde van Advocaten 

respectievelijk de Ordre des Avocats of de 

gewezen leden van de raden van de Ordes. Zij 

worden voor verkiezing door de algemene 

vergadering van de Orde van Advocaten 

respectievelijk de Ordre des Avocats 

voorgedragen door de stafhouders van de 

secties van het rechtsgebied van de tuchtraad. 
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Indien een mandaat van voorzitter van de 

tuchtraad of van plaatsvervangend voorzitter 

van de tuchtraad een einde neemt tijdens de 

periode van drie jaar, stellen de stafhouders die 

lid zijn van de Orde van Vlaamse balies 

respectievelijk van de Ordre des barreaux 

francophones et germanophone een nieuwe 

voorzitter of plaatsvervangende voorzitter aan 

voor het overblijvende gedeelte van de periode.  

 

 

 

 

 

§ 3. De tuchtraad heeft een secretaris en twee 

plaatsvervangende secretarissen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien een mandaat van voorzitter van de 

tuchtraad of van plaatsvervangend voorzitter 

van de tuchtraad een einde neemt in de loop van 

de periode van drie jaar wijst de algemene 

vergadering van de Orde van Advocaten 

respectievelijk de Ordre des Avocats een nieuwe 

voorzitter of plaatsvervangend voorzitter aan 

voor de resterende termijn van diens lopende 

mandaat.” 

 

 

 

2° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt: 

 

“§ 3. De tuchtraad heeft een secretaris en twee 

plaatsvervangende secretarissen. Zij worden, 

met waarborging van de effectieve gelijkheid 

man/vrouw, verkozen door de algemene 

vergadering van de Orde van Advocaten 

respectievelijk de Ordre des Avocats. Hun 

mandaat duurt drie jaar en is verlengbaar. 

Zij worden gekozen uit de gewezen stafhouders, 

de gewezen leden van de raad van bestuur, de 

gewezen leden van de algemene vergadering van 

de Orde van Advocaten respectievelijk de Ordre 

des Avocats of de gewezen leden van de raden 

van de Ordes. Zij worden voor verkiezing door 

de algemene vergadering van de Orde van 

Indien een mandaat van voorzitter van de 

tuchtraad of van plaatsvervangend voorzitter 

van de tuchtraad een einde neemt in de loop van 

de periode van drie jaar wijst de algemene 

vergadering van de Orde van Advocaten 

respectievelijk de Ordre des Avocats stellen de 

stafhouders die lid zijn van de Orde van 

Vlaamse balies respectievelijk van de Ordre des 

barreaux francophones et germanophone een 

nieuwe voorzitter of plaatsvervangend 

voorzitter aan voor de resterende termijn van 

diens lopende mandaat. 

 

 

“§ 3. De tuchtraad heeft een secretaris en twee 

plaatsvervangende secretarissen. Zij worden, 

met waarborging van de effectieve gelijkheid 

man/vrouw, verkozen door de algemene 

vergadering van de Orde van Advocaten 

respectievelijk de Ordre des Avocats. Hun 

mandaat duurt drie jaar en is verlengbaar. 

Zij worden aangesteld  door de stafhouders van 

het rechtsgebied van het hof van beroep van de 

tuchtraad en worden door deze stafhouders 

gekozen uit  de advocaten die op het ogenblik 

van de aanstelling minstens tien jaar 

ononderbroken het beroep van advocaat 

uitoefenen. Zij worden voor verkiezing door de 
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§ 4. De raden van de Orde van elke balie die 

deel uitmaakt van het betrokken rechtsgebied, 

dragen elk minstens vier advocaten voor om in 

de tuchtraad zitting te hebben.  

De kamervoorzitters worden gekozen uit de 

gewezen stafhouders.   

De assessoren worden gekozen uit de gewezen 

leden van de raden van de Orde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advocaten respectievelijk de Ordre des Avocats 

voorgedragen door de stafhouders van de 

secties van het rechtsgebied van de tuchtraad.”; 

 

3° paragraaf 4 wordt vervangen als volgt: 

 

“§ 4. De tuchtraad heeft per sectie van het 

rechtsgebied van de tuchtraad minstens twee 

effectieve leden en twee plaatsvervangende 

leden. Zij worden, met waarborging van de 

effectieve gelijkheid man/vrouw, verkozen door 

de algemene vergadering van de Orde van 

Advocaten respectievelijk de Ordre des Avocats. 

Hun mandaat duurt drie jaar en is verlengbaar. 

Zij worden gekozen uit de gewezen stafhouders, 

de gewezen leden van de raad van bestuur, de 

gewezen leden van de algemene vergadering van 

de Orde van Advocaten respectievelijk de Ordre 

des Avocats, de gewezen leden van de raden van 

de Ordes of de advocaten van de secties van het 

rechtsgebied de tuchtraad die sedert ten minste 

tien jaar op het tableau zijn ingeschreven, en 

voor verkiezing door de algemene vergadering 

van de Orde van Advocaten respectievelijk de 

Ordre des Avocats voorgedragen door de 

stafhouders van de secties van het rechtsgebied 

van de tuchtraad. 

 

algemene vergadering van de Orde van 

Advocaten respectievelijk de Ordre des Avocats 

voorgedragen door de stafhouders van de 

secties van het rechtsgebied van de tuchtraad.”; 

 

 

§ 4. De raden van de Orde van elke balie die deel 

uitmaakt van het betrokken rechtsgebied van 

een tuchtraad, dragen elk minstens twee 

effectieve leden en minstens twee 

plaatsvervangende leden voor om in de 

tuchtraad zitting te hebben als assessor.  

Hun mandaat duurt drie jaar en is verlengbaar. 

De voorgedragen kandidaat-assessoren worden 

gekozen uit  de advocaten die op het ogenblik 

van de aanstelling minstens tien jaar 

ononderbroken het beroep van advocaat 

uitoefenenen voor verkiezing door de algemene 

vergadering van de Orde van Advocaten 

respectievelijk de Ordre des Avocats 

voorgedragen door de stafhouders van de 

secties van het rechtsgebied van de tuchtraad. 

.   
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Om de drie jaar, bij de aanvang van het 

gerechtelijk jaar, bepalen de stafhouders van 

het rechtsgebied samen met de voorzitter van 

de tuchtraad uit hoeveel kamers de tuchtraad 

zal bestaan.Om de drie jaar, bij de aanvang van 

het gerechtelijk jaar, stellen de stafhouders van 

het rechtsgebied van het hof van beroep de  

kamervoorzitters en assessoren aan en maken 

zij een lijst op van plaatsvervangers. Ze wijzen 

eveneens de secretaris en de secretarissen-

plaatsvervangers aan.  

 

 

 

 

De mandaten van kamervoorzitter, assessor en 

secretaris, evenals van hun plaatsvervangers 

gelden voor een periode van drie jaar, en zijn 

hernieuwbaar.  

Indien een mandaat van kamervoorzitter, 

assessor, secretaris of plaatsvervangend 

secretaris een einde neemt tijdens de periode 

van drie jaar stellen de stafhouders van het 

rechtsgebied een nieuwe kamervoorzitter, 

assessor, secretaris of plaatsvervangend 

secretaris aan voor het overblijvende gedeelte 

van de periode. 

 

Om de drie jaar, bij aanvang van het gerechtelijk 

jaar, stellen de raden van bestuur van de Orde 

van Advocaten respectievelijk de Ordre des 

Avocats de lijst op van de effectieve en de 

plaatsvervangende kamervoorzitters en 

assessoren. Ze wijzen eveneens de secretaris en 

de plaatsvervangende secretarissen aan. 

De kamervoorzitters worden gekozen uit de 

gewezen stafhouders. 

De rang van de op de lijsten ingeschreven 

voorzitters en assessoren wordt bepaald met 

inachtneming van een billijk evenwicht tussen 

de secties van het rechtsgebied van de tuchtraad 

en van het aantal van hun leden. 

Indien een mandaat van kamervoorzitter, 

assessor, secretaris of plaatsvervangend 

secretaris een einde neemt in de loop van de 

periode van drie jaar, wijst de algemene 

vergadering van de Orde van Advocaten 

respectievelijk de Ordre des Avocats een nieuwe 

voorzitter, assessor, secretaris of 

plaatsvervangend secretaris aan voor de 

resterende termijn van diens lopende mandaat.” 

4° paragraaf 5, eerste lid, wordt vervangen als 

volgt: 

 

 

 

Om de drie jaar, bij de aanvang van het 

gerechtelijk jaar, bepalen de stafhouders van het 

rechtsgebied samen met de voorzitter van de 

tuchtraad uit hoeveel kamers de tuchtraad zal 

bestaan. 

Om de drie jaar, bij de aanvang van het 

gerechtelijk jaar, stellen de stafhouders van het 

rechtsgebied van het hof van beroep uit de 

hiervoor in aanmerking komende advocaten of 

uit de voorgedragen advocaten de  

kamervoorzitters en assessoren aan en maken 

zij een lijst op van plaatsvervangers. Ze wijzen 

eveneens de secretaris en de secretarissen-

plaatsvervangers aan.  

 

De mandaten van kamervoorzitter, assessor en 

secretaris, evenals van hun plaatsvervangers 

gelden voor een periode van drie jaar, en zijn 

hernieuwbaar.  

Indien een mandaat van effectief of 

plaatsvervangend kamervoorzitter, assessor of  

secretaris een einde neemt tijdens de periode 

van drie jaar stellen de stafhouders van het 

rechtsgebied een nieuwe kamervoorzitter, 

assessor of secretarisaan voor de resterende 

termijn van diens lopende mandaat  
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§ 5 De tuchtraad houdt zitting met een 

kamervoorzitter, vier assessoren en een 

secretaris, die niet deelneemt aan de 

beraadslaging. De tuchtraad bevat ten minste 

één lid van de balie waartoe de advocaat tegen 

wie de tuchtrechtelijke vervolging is ingesteld, 

behoort, behoudens bij toepassing van art. 456 

laatste lid Ger.W. 

 

 

§ 6. De secretaris stelt de kamers samen. 

Een verhinderde kamervoorzitter of assessor 

kan worden vervangen door een andere 

kamervoorzitter of assessor of door een 

plaatsvervanger.  

 

 

 

 

§ 7. De voorzitters, de kamervoorzitters, de 

assessoren en de secretarissen van de tuchtraad 

en hun plaatsvervangers zijn advocaten. Zij 

verliezen van rechtswege hun mandaat wanneer 

zij van het tableau, de lijst van de advocaten 

die hun beroep uitoefenen onder de 

beroepstitel van een andere lidstaat van de 

Europese Unie of de lijst van de stagiairs 

worden weggelaten, worden geschorst of 

“§ 5. De tuchtraad houdt zitting met een 

kamervoorzitter, twee assessoren en een 

secretaris die eveneens deelneemt aan de 

beraadslaging maar zonder stemrecht.” 

 

 

 

 

5° paragraaf 6 wordt vervangen als volgt: 

 

“§ 6. De secretaris stelt de kamers samen. 

Een kamervoorzitter of assessor die belet is kan 

worden vervangen door een andere 

kamervoorzitter of assessor, of door een 

plaatsvervanger.” 

 

6° het artikel wordt aangevuld met de 

paragrafen 7 en 8, luidende: 

 

“§ 7. De voorzitters, kamervoorzitters, 

assessoren en secretarissen van de tuchtraad en 

hun vervangers zijn als advocaat ingeschreven 

op het tableau van een Orde of op de lijst van de 

advocaten die hun beroep uitoefenen onder de 

beroepstitel van een andere lidstaat van de 

Europese Unie. Hun mandaten eindigen van 

rechtswege wanneer zij zijn weggelaten, 

geschorst of geschrapt van het tableau of van de 

OVB pleit ervoor om – ook in 1
e

 aanleg – 4 

assessoren te behouden i.p.v. 2 nu dit in de 

praktijk een te grote werklast zou leggen op de 

assessoren-vrijwilligers: zo gaan er nog minder 

bereidwillige advocaten zijn met een grotere 

werklast. 

De regel dat er in eerste aanleg iemand van de 

eigen balie moet zetelen, is inderdaad niet 

houdbaar: deze vereiste mag worden afgeschaft.  
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geschrapt. 

 

 

 

§ 8. De functies van voorzitter, 

kamervoorzitter, assessor en secretaris van de 

tuchtraad zijn onverenigbaar met het 

lidmaatschap van een raad van de Orde, de raad 

van bestuur en de algemene vergadering van de 

Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des 

barreaux francophones et germanophone. 

 

 

ART. 457 bis GER.W. 

 

Art. 457bis. De rechtspleging voor de tuchtraad 

wordt gevoerd in de taal van de Orde waartoe 

de vervolgde advocaat behoort.  

Onverminderd de toepassing van artikel 457, § 

5, tweede lid, moeten alle leden van de zetel de 

taal van de rechtspleging kennen.  

Wanneer de tuchtrechtelijke rechtspleging 

echter een advocaat van de balie van Eupen 

betreft, mag deze zich in het Duits uitdrukken.

  

 

 

 

lijst van de advocaten die hun beroep 

uitoefenen onder de beroepstitel van een andere 

lidstaat van de Europese Unie. 

 

§ 8. Het ambt van voorzitter, kamervoorzitter, 

assessor en secretaris van de tuchtraad is 

onverenigbaar met een zetel in de raad van 

bestuur en in de algemene vergadering van de 

Orde van Advocaten respectievelijk de Ordre des 

Avocats, en met het ambt van assessor of 

secretaris, effectief of plaatsvervangend, van de 

tuchtraad van beroep.”. 

 

ART. 457 bis GER.W. 

 

 

 

 

 

 

 

In artikel 457bis, derde lid, van hetzelfde 

wetboek, ingevoegd bij de wet van 21 juni 2006, 

worden de bewoordingen “een Duitstalige 

advocaat” vervangen door “een advocaat van de 

balie van Eupen”. 

 

In artikel 457bis Ger. W. wordt het laatste lid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akkoord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akkoord: was reeds zo in wetsvoorstel 2015 
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van dit artikel aangevuld als volgt: 

 

“In dergelijk geval zal, op kosten van de Orde 

waarvan de advocaat afhangt, worden gezorgd 

voor de aanwezigheid van een tolk die de taal 

van de advocaat en de taal van de rechtspleging 

beheerst.” 

 

ART. 457 ter GER.W. 

Invoegen van een artikel 457ter Ger.W.: 

 

 

 

 

 

 

 

“§1. Iedere gestelde overheid, ieder openbaar 

officier of ambtenaar die een klacht over het 

optreden van een advocaat ontvangt en die niet 

door de wet is aangewezen om daaraan gevolg 

te geven, bezorgt onverwijld die klacht voor 

verder gevolg aan het college bedoeld in artikel 

503. 

§2. De voorzitter van het college wendt zich 

onverwijld tot de stafhouder van de sectie tot 

dewelke de betrokken advocaat hoort en bezorgt 

hem alle informatie die hij nodig acht met het 

 

 

 

 

 

 

 

 

De OVB is zeker voor een systeem van 

centralisatie en registratie van de tuchtklachten, 

doch vindt dat de klachten bij de stafhouder en 

desgevallend de secretaris van de tuchtraad van 

beroep moeten blijven toekomen.  

Desgevallend kan wel “het college” vervangen 

worden door een binnen de OVB op te richten 

"coördinatiecel tucht” (CCT) die dan de klachten 

verder ‘dispatcht’. 

§1. Iedere gestelde overheid, ieder openbaar 

officier of ambtenaar die een klacht over het 

optreden van een advocaat ontvangt en die niet 

door de wet is aangewezen om daaraan gevolg te 

geven, bezorgt onverwijld die klacht voor verder 

gevolg aan respectievelijk de Coördinatiecel 

Tucht (CCT) binnen de Orde van Vlaamse Balies 

of de Ordre des barreaux francophones et 

germanophone. 

§2. De Orde van Vlaamse Balies of de Ordre des 

barreaux francophones et germanophone maakt 

Met opmerkingen [LK5]: Voor zover een dergelijk art. 

457ter nuttig of noodzakelijk wordt geacht met een 

‘college’, pleit de OVB voor een Coördinatiecel tucht 

binnen de OVB (zie ook art. 503). 
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ART. 458 GER.W. 

 

 

 

 

 

Art. 458. § 1. De stafhouder ontvangt en 

onderzoekt de klachten tegen de advocaten van 

zijn Orde. Om ontvankelijk te zijn, moeten 

klachten schriftelijk worden ingediend, moeten 

ze ondertekend en gedateerd zijn, en moeten ze 

de volledige identiteit van de klager bevatten. 

De stafhouder kan eveneens ambtshalve of op 

schriftelijke aangifte door de procureur-

generaal een onderzoek instellen.  

De stafhouder leidt het onderzoek of stelt een 

onderzoeker aan, wiens taken en bevoegdheden 

hij omschrijft. De klager en de advocaat die het 

voorwerp uitmaakt van het onderzoek, worden 

van de instelling van het onderzoek schriftelijk 

op de hoogte gebracht.  

 

oog op de uitoefening van zijn bevoegdheid 

bedoeld in artikel 458.” 

 

 

 

 

ART. 458 GER.W. 

 

In artikel 458 Ger. W. worden de volgende 

wijzigingen aangebracht:  

1° paragraaf 1, eerste lid, wordt vervangen als 

volgt:  

 

“§ 1. De stafhouder ontvangt en onderzoekt de 

klachten tegen de advocaten van zijn sectie en 

van de op het tableau ingeschreven 

rechtspersonen van zijn sectie. De klachten 

worden schriftelijk of elektronisch ingediend en 

moeten de volledige identiteit van de klager 

bevatten. In voorkomend geval stelt de 

stafhouder de klager vragen, als zijn 

bedoelingen niet duidelijk blijken uit zijn klacht 

of indien zijn identiteit niet met voldoende 

zekerheid kan worden vastgesteld. Hij verhelpt 

indien mogelijk het gebrek aan duidelijkheid.  

 

 

 

de klacht onverwijld over aan de stafhouder van 

de balie tot dewelke de betrokken advocaat 

hoort of tot de secretaris van de tuchtraad van 

beroep in de gevallen zoals bepaald in art. 456 

Ger.W. 

 

ART. 458 GER.W. 

 

 

 

 

 

“§ 1. De stafhouder ontvangt en onderzoekt de 

klachten tegen de advocaten van zijn sectie en 

van de op het tableau ingeschreven 

rechtspersonen van zijn sectie. De klachten 

worden schriftelijk of elektronisch ingediend en 

moeten de volledige identiteit van de klager 

bevatten. In voorkomend geval stelt de 

stafhouder de klager vragen, als zijn 

bedoelingen niet duidelijk blijken uit zijn klacht 

of indien zijn identiteit niet met voldoende 

zekerheid kan worden vastgesteld. Hij verhelpt 

indien mogelijk het gebrek aan duidelijkheid.  

De stafhouder kan indien hij van oordeel is, 

zonder dat hij zijn beslissing dient te 

motiveren, dat het niet aangewezen is dat hij de 

klacht onderzoekt ze overmaken aan de 



 

Wijzigingen gerechtelijk wetboek – tucht – 02.07.2018 

                           14 

 

 

De klager heeft het recht om tijdens het 

onderzoek gehoord te worden en kan, in 

voorkomend geval, bijkomende informatie en 

bewijsstukken verschaffen.  

 

De verklaringen van de klager, van de advocaat 

en van de getuigen worden opgetekend in een 

proces-verbaal. De gehoorde personen 

ontvangen op hun verzoek een afschrift van het 

proces-verbaal van hun verklaringen.  

De advocaat die het voorwerp uitmaakt van een 

tuchtonderzoek, kan zich tijdens het onderzoek 

laten bijstaan door de advocaat van zijn keuze, 

maar kan zich niet laten vertegenwoordigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stafhouder brengt de klager op de hoogte 

van zijn rechten die hij heeft op grond van deel 

II, boek III, titel I, hoofdstuk IV, van dit wetboek. 

De stafhouder helpt de klager, op diens verzoek, 

bij het opstellen en, indien nodig, het toelichten 

van de klacht. 

 

 

 

De stafhouder brengt elke klacht die hij 

ontvangt onverwijld ter kennis van het college 

bedoeld in artikel 503. 

 

 

 

 

Iedere klacht staat vanaf de ontvangst ervan 

onder toezicht van de stafhouder die is 

ingeschreven in een register bij de sectie 

waarbij zij werd neergelegd of waaraan zij werd 

toegewezen. Dat register bevat de volgende 

inlichtingen: de naam van de betrokken 

advocaat of van de betrokken op het tableau 

ingeschreven rechtspersoon, de identiteit van de 

klager of de vermelding dat de identiteit niet 

coördinatiecel tucht binnen de OVB of de OBFG. 

Deze zal ze toewijzen aan de stafhouder van een 

balie van een ander rechtsgebied of aan de 

secretaris van de tuchtraad van beroep. 

De stafhouder die de klacht ontving of  in 

voorkomend geval de stafhouder aangewezen 

overeenkomstig art. 456 lid 4 of overeenkomstig 

lid 1 van dit artikel brengt de klager op de 

hoogte van zijn rechten die hij heeft op grond 

van deel II, boek III, titel I, hoofdstuk IV, van dit 

wetboek. De stafhouder helpt de klager, op 

diens verzoek, bij het opstellen en, indien 

nodig, het toelichten van de klacht. 

 

 

 

 

 

 

Iedere klacht staat vanaf de ontvangst ervan 

onder toezicht van de stafhouder en wordt 

ingeschreven in een register bij de balie waar ze 

werd neergelegd of waaraan zij werd 

toegewezen. Dat register bevat de volgende 

inlichtingen:  de tuchtklacht, de naam van de 

betrokken advocaat of van de betrokken op het 

tableau ingeschreven rechtspersoon, de 

identiteit van de klager of de vermelding dat de 

Met opmerkingen [LK2]: Het te verregaand is dat de 

stafhouder de klager op diens verzoek dient te helpen 

bij het opstellen en indien nodig het toelichten van de 

klacht. De stafhouder dient immers de klacht te 

onderzoeken en te beoordelen hetgeen niet 

verzoenbaar is met het helpen opstellen van de te 

onderzoeken klacht, aldus zou hij rechter en partij 

tegelijkertijd worden. Bovendien is voorzien dat de 

stafhouder de klager vragen kan stellen indien zijn 

bedoelingen niet duidelijk blijken uit de klacht. 

De klager kan wel doorverwezen worden naar een 

advocaat en voor de minvermogende is in het kader 

van de tweedelijnsbijstand tussenkomst voorzien voor 

het opstellen van een klacht onder 1.4. 
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kan worden bepaald, in voorkomend geval de 

datum van de klacht en in ieder geval de datum 

van ontvangst van de klacht en in voorkomend 

geval de vermelding van het orgaan of de 

autoriteit die de klacht aan de stafhouder heeft 

toegewezen. 

De stafhouder kan in ieder geval ambtshalve een 

onderzoek instellen op grond van de 

schriftelijke aangiften die hij ontvangt of op 

grond van de feiten of informatie waarvan hij 

via gelijk welke weg kennis heeft gekregen, 

zonder beperking van dit onderzoek tot de hem 

ter kennis gebrachte feiten en omstandigheden.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identiteit niet kan worden bepaald, in 

voorkomend geval de datum van de klacht en in 

ieder geval de datum van ontvangst van de 

klacht en in voorkomend geval de vermelding 

van het orgaan of de autoriteit die de klacht aan 

de stafhouder heeft toegewezen. 

De stafhouder kan in ieder geval ambtshalve een 

onderzoek instellen op grond van de 

schriftelijke aangiften die hij ontvangt of op 

grond van de feiten of informatie waarvan hij 

via gelijk welke weg kennis heeft gekregen, 

zonder beperking van dit onderzoek tot de hem 

ter kennis gebrachte feiten en omstandigheden. 

Ook deze ambtshalve onderzoeken schrijft hij in 

het register. 

De lijsten van alle door de stafhouder (of 

respectievelijk voorzitter van de tuchtraad) 

ontvangen en geregistreerde klachten, aangiften 

of door de stafhouder ambtshalve geopende 

onderzoeken worden trimestrieel doorgegeven 

aan de OVB respectievelijk OBFG of aan de 

binnen de OVB/OBFG op te richten 

Coördinatiecel Tucht (CCT). Tevens worden ook 

de door de stafhouder of de voorzitter 

afgesloten tuchtdossiers doorgegeven aan de 

OVB of de OBFG of de CCT. Het doorgeven van 

de gegevens bevat enkel de naam van de 

betrokken advocaat, de identiteit van de klager, 
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de naam van de aangever en de datum van 

ontvangst van de klacht. De leden van de 

Coördinatiecel Tucht hebben de mogelijkheid 

het dossier in te kijken. 

De stafhouder leidt zelf het onderzoek, stelt een 

onderzoeker aan of delegeert de 

onderzoeksbevoegdheid aan de tuchtcel binnen 

zijn balie, wiens taken en bevoegdheden hij 

omschrijft. De klager en de advocaat die het 

voorwerp uitmaakt van het onderzoek, worden 

van de instelling van het onderzoek schriftelijk 

op de hoogte gebracht.  

Het dossier wordt genummerd en 

geïnventariseerd. Het bevat onder andere de 

briefwisseling gevoerd tijdens en in het kader 

van het onderzoek  tussen de stafhouder en de 

betrokken advocaat, de bewijsstukken, de 

processen-verbaal met de verklaringen, de 

documenten die de advocaat en de klager in de 

loop van het onderzoek hebben bezorgd, een 

overzicht van de kosten met de 

verantwoordingsstukken en de lijst van de 

tuchtrechtelijke antecedenten met alle 

tuchtrechtelijke veroordelingen die niet het 

voorwerp zijn geweest van een eerherstel, een 

uitwissing van de straf of een herziening, alsook 

de vaderlijke vermaningen. 

De klager heeft het recht om tijdens het 
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§ 2. De stafhouder die na het onderzoek 

oordeelt dat er redenen bestaan om de advocaat 

te laten verschijnen voor de tuchtraad, maakt 

het dossier samen met zijn met redenen 

omklede beslissing over aan de voorzitter van 

de tuchtraad, zodat deze de tuchtraad kan 

samenroepen overeenkomstig de bepalingen 

van artikel 459. Hij brengt de advocaat en de 

klager hiervan op de hoogte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° paragraaf 2, eerste lid, wordt aangevuld als 

volgt: 

“Het dossier wordt genummerd en 

geïnventariseerd. Het bevat onder andere de 

briefwisseling tussen de stafhouder en de 

betrokken advocaat, de bewijsstukken, de 

onderzoek gehoord te worden en kan, in 

voorkomend geval, bijkomende informatie en 

bewijsstukken verschaffen.  

De verklaringen van de klager, van de advocaat 

en van de getuigen worden opgetekend in een 

proces-verbaal. De gehoorde personen 

ontvangen op hun verzoek een afschrift van het 

proces-verbaal van hun verklaringen.  

De advocaat die het voorwerp uitmaakt van een 

tuchtonderzoek, kan zich tijdens het onderzoek 

laten bijstaan door de advocaat van zijn keuze, 

maar kan zich niet laten vertegenwoordigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Het dossier wordt genummerd en 

geïnventariseerd. Het bevat onder andere de 

briefwisseling gevoerd tijdens en in het kader 

van het onderzoek tussen de stafhouder en de 

Met opmerkingen [LK6]: Nader dient bepaald te 

worden welke briefwisseling tussen de stafhouder en de 

betrokken advocaat dient deel uit te maken van het 

dossier. Het moet enkel de relevante briefwisseling over 

de tenlastegelegde feiten zijn en geen andere eerdere 

vertrouwelijke briefwisseling. 
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Is de stafhouder van mening dat de klacht 

onontvankelijk, ongegrond of van onvoldoende 

gewicht is, dan brengt hij de klager en de 

advocaat hiervan schriftelijk op de hoogte. De 

klager kan de beslissing binnen drie maanden 

betwisten bij een aangetekende brief gericht 

aan de voorzitter van de tuchtraad.  

De advocaat of de klager kan zich eveneens tot 

laatstgenoemde richten binnen dezelfde termijn 

en op dezelfde wijze indien de stafhouder 

binnen een termijn van zes maanden na het 

indienen van de klacht geen beslissing tot 

buitenvervolgingstelling of tot vervolging heeft 

genomen.  

 

 

§ 3. De voorzitter van de tuchtraad bij wie de 

zaak door de advocaat of de klager aanhangig 

processen-verbaal met de verklaringen, de 

documenten die de advocaat en de klager in de 

loop van het onderzoek hebben bezorgd, een 

overzicht van de kosten met de 

verantwoordingsstukken en de lijst van de 

tuchtrechtelijke antecedenten met alle 

tuchtrechtelijke veroordelingen die niet het 

voorwerp zijn geweest van een eerherstel, een 

uitwissing van de straf of een herziening, alsook 

de vaderlijke vermaningen.” 

 

3° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden 

“ter post” opgeheven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° paragraaf 3, eerste lid, wordt vervangen als 

volgt: 

 

“De voorzitter van de tuchtraad kan, ambtshalve 

of binnen een termijn van drie maanden te 

betrokken advocaat, de bewijsstukken, de 

processen-verbaal met de verklaringen, de 

documenten die de advocaat en de klager in de 

loop van het onderzoek hebben bezorgd, een 

overzicht van de kosten met de 

verantwoordingsstukken en de lijst van de 

tuchtrechtelijke antecedenten met alle 

tuchtrechtelijke veroordelingen die niet het 

voorwerp zijn geweest van een eerherstel, een 

uitwissing van de straf of een herziening, alsook 

de vaderlijke vermaningen.” 

 

Akkoord: was reeds zo in wetsvoorstel 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “De voorzitter van de tuchtraad kan, 

ambtshalve of binnen een termijn van drie 

Met opmerkingen [LK7]: De ambtshalve voorziene 

tussenkomst van de voorzitter van de tuchtraad in § 3 

in de praktijk niet mogelijk lijkt vermits hij niet op de 

hoogte is van onderzoeken gevoerd door de 

stafhouders. Hij krijgt daarvan slechts kennis wanneer 

ze bij hem aanhangig worden gemaakt door de klager 

of de advocaat overeenkomstig § 2 lid 2 en 3. 
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wordt gemaakt, kan het volgende doen binnen 

een termijn van drie maanden te rekenen van 

die aanhangigmaking:  

 

1.indien hij vaststelt dat het onderzoek van de 

stafhouder nog niet ingesteld is, nog loopt of 

niet volledig is, kan hij hetzij de stafhouder 

ertoe uitnodigen dit onderzoek te beëindigen 

binnen een door hem te bepalen termijn,  hetzij 

de klacht zelf onderzoeken of een onderzoeker 

aanstellen wiens taken en bevoegdheden hij 

omschrijft. De stafhouder geeft op eerste 

verzoek de zaak uit handen en maakt het 

dossier ervan dadelijk over aan de voorzitter 

van de tuchtraad;  

 

 

 

 

 

 

2.hij kan bij een met redenen omklede en een 

schriftelijke beslissing, desgevallend na een 

onderzoek, weigeren gevolg te geven aan 

onontvankelijke klachten, ongegronde klachten 

of klachten van onvoldoende gewicht;  

 

3. hij kan, in voorkomend geval na een 

rekenen vanaf de aanhangigmaking door de 

advocaat of de klager, het volgende doen: …” 

 

 

5° in paragraaf 3, punt 1, worden de woorden “in 

laatstgenoemd geval” vervangen door de 

woorden “op eerste verzoek”; 

 

 

 

 

 

 

 

6° de bepaling wordt bovendien aangevuld met 

een lid, luidende: 

“Als na het verstrijken van de door de voorzitter 

bepaalde termijn blijkt dat het onderzoek nog 

steeds niet beëindigd is, kan de voorzitter de 

klacht zelf onderzoeken of een onderzoeker 

aanwijzen.” 

 

 

 

 

 

 

 

maanden te rekenen vanaf de aanhangigmaking 

door de advocaat of de klager, het volgende 

doen: …”; 

 

Akkoord: was reeds zo in wetsvoorstel 2015 
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onderzoek, beslissen dat de advocaat dient te 

verschijnen voor de tuchtraad, in welk geval 

artikel 459 toegepast wordt.  

De stafhouder, de advocaat en de klager 

ontvangen in elk geval een afschrift van deze 

beslissing, waartegen geen rechtsmiddel 

openstaat.  

 

 

 

 

 

 

 

ART. 459 GER.W. 

 

 

 

 

 

Art. 459. § 1. De tuchtraad neemt kennis van de 

tuchtzaken door toedoen van de stafhouder van 

de betrokken advocaat, zijn vertegenwoordiger 

of, in het geval bedoeld in artikel 458, § 3, 

eerste lid, 3, van de voorzitter van de 

tuchtraad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 459 GER.W. 

 

In artikel 459 Ger.W. worden de volgende 

wijzigingen aangebracht: 

1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden 

“ter post” opgeheven; 

 

 

 

 

 

 

2° in dezelfde paragraaf wordt na de eerste zin 

de volgende zin ingevoegd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 459 GER.W. 

 

 

 

Akkoord: was reeds zo in wetsvoorstel 2015 

 

§1. De tuchtraad neemt kennis van de 

tuchtzaken door toedoen van de stafhouder van 

de betrokken advocaat, zijn vertegenwoordiger 

of, in het geval bedoeld in artikel 456, vierde lid 

en artikel 458 § 1 lid 2 van de stafhouder aan 

wie de zaak werd toegewezen zijn 

vertegenwoordiger of, in het geval bedoeld in 

artikel 458, § 3,eerste lid, 3, van de voorzitter 
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De voorzitter van de tuchtraad roept, 

ambtshalve of op verzoek van de stafhouder, de 

advocaat bij een ter post aangetekende brief op 

om voor de tuchtraad te verschijnen. De 

oproeping vermeldt de feiten die de advocaat 

ten laste worden gelegd. Op straffe van 

nietigheid bedraagt de oproepingstermijn 

minstens vijftien dagen.  

De voorzitter brengt de klager op de hoogte van 

de datum en de plaats van de zitting.  

 

 

§ 2. De tuchtraad behandelt de zaak en spreekt 

de beslissing uit in openbare zitting, tenzij de 

betrokken advocaat de behandeling en/of de 

uitspraak met gesloten deuren vraagt.  

 

 

 

 

 

De tuchtraad kan eveneens met gesloten deuren 

zitting houden, gedurende de gehele 

 

“In voorkomend geval corrigeert de voorzitter 

de onduidelijkheden en materiële fouten in de 

formulering van de ten laste gelegde feiten.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: 

 

“§ 2. De tuchtraad behandelt de zaak en spreekt 

de beslissing uit in openbare zitting, tenzij de 

betrokken advocaat of de betrokken 

rechtspersoon erom verzoekt de zitting of de 

uitspraak met gesloten deuren te laten 

plaatsvinden. 

 

 

 

 

De tuchtraad kan eveneens met gesloten deuren 

van de tuchtraad. 

In voorkomend geval corrigeert de voorzitter de 

onduidelijkheden en materiële fouten in de 

formulering van de ten laste gelegde feiten in de 

tenlasteleggingen of kwalificaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter brengt de klager bij een 

aangetekende brief op de hoogte van de datum 

en de plaats van de zitting.  

 

“§ 2. De tuchtraad behandelt de zaak en spreekt 

de beslissing uit in openbare zitting. De 

betrokken advocaat of de betrokken 

rechtspersoon kan bij gemotiveerd verzoek 

vragen om de terechtzitting gedurende de 

gehele rechtspleging of een deel daarvan met 

gesloten deuren te laten plaatsvinden. Na het 

horen van alle aanwezige partijen oordeelt de 

tuchtraad over het verzoek. 

De tuchtraad kan eveneens met gesloten deuren 

zitting houden, gedurende de gehele 
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rechtspleging of een deel daarvan, in het belang 

van de goede zeden of van de openbare orde, 

onder meer ter bescherming van het 

beroepsgeheim, wanneer de belangen van 

minderjarigen of de bescherming van het 

privéleven dit vereisen, of in de mate dat dit 

door de tuchtraad onder bepaalde 

omstandigheden strikt noodzakelijk wordt 

geoordeeld, wanneer de openbaarheid de 

belangen van de rechtsbedeling zou schaden.  

De klager wordt op zijn verzoek gehoord op de 

zitting en in voorkomend geval geconfronteerd 

met de betrokken advocaat. 

 

 

 

 

 

De stafhouder of zijn vertegenwoordiger wordt 

ter zitting gehoord in zijn verslag.  Hij blijft 

aanwezig tijdens de behandeling ter zitting, 

neemt kennis van de neergelegde stukken en 

conclusies en kan aanvullende inlichtingen 

verstrekken. 

 

 

 

 

zitting houden, gedurende de gehele 

rechtspleging of een deel daarvan, in het belang 

van de goede zeden of van de openbare orde, 

onder meer ter bescherming van het 

beroepsgeheim, wanneer de belangen van 

minderjarigen of de bescherming van het 

privéleven dit vereisen, of in de mate dat dit 

door de tuchtraad onder bepaalde 

omstandigheden strikt noodzakelijk wordt 

geoordeeld, wanneer de openbaarheid de 

belangen van de rechtsbedeling zou schaden. 

De klager wordt op zijn verzoek gehoord op de 

zitting, zelfs indien tot behandeling met 

gesloten deuren werd beslist, en in voorkomend 

geval geconfronteerd met de betrokken advocaat 

of de betrokken rechtspersoon. Hij kan 

concluderen en stukken neerleggen binnen de 

termijnen die de tuchtraad in voorkomend geval 

vaststelt. 

De stafhouder en, in voorkomend geval, de 

onderzoeker of de voorzitter die handelen op 

grond van artikel 456, vierde lid, of artikel 458, 

§ 3, worden ter zitting gehoord. De stafhouder 

en de voorzitter die handelen op grond van 

dezelfde bepalingen, kunnen concluderen en 

een tuchtstraf voorstellen. De onderzoeker doet 

verslag à charge en à décharge. Zij blijven 

aanwezig gedurende de volledige zitting, nemen 

rechtspleging of een deel daarvan, in het belang 

van de goede zeden of van de openbare orde, 

onder meer ter bescherming van het 

beroepsgeheim, wanneer de belangen van 

minderjarigen of de bescherming van het 

privéleven dit vereisen, of in de mate dat dit 

door de tuchtraad onder bepaalde 

omstandigheden strikt noodzakelijk wordt 

geoordeeld, wanneer de openbaarheid de 

belangen van de rechtsbedeling zou schaden. 

De klager wordt op zijn verzoek gehoord op de 

zitting, zelfs indien tot behandeling met 

gesloten deuren werd beslist, en in voorkomend 

geval geconfronteerd met de betrokken advocaat 

of de betrokken rechtspersoon. Hij kan 

concluderen en stukken neerleggen binnen de 

termijnen die de tuchtraad in voorkomend geval 

vaststelt. 

De bevoegde, eigen of aangewezen, stafhouder, de 

onderzoeker of vertegenwoordiger die de 

stafhouder aanwijst, of de voorzitter van de 

tuchtraad die handelen op grond van artikel 456, 

vierde lid, of artikel 458, § 3 worden ter zitting 

gehoord.  De bevoegde stafhouder, zijn 

vertegenwoordiger of de voorzitter die handelen 

op grond van dezelfde bepalingen, kunnen 

concluderen en een tuchtstraf voorstellen. Zij doen 

verslag à charge en à décharge. Zij blijven 

Met opmerkingen [LK8]: De klager mag geen partij 

worden in het geding en heeft bijgevolg geen recht om 

conclusies neer te leggen. Sowieso kan de klager wel 

zijn klacht staven met een nota/stukken én 

gehoord/geconfronteerd worden op de zitting. 
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ART. 460 GER.W. 

 

 

 

Art. 460. De tuchtraad kan bij een met redenen 

omklede beslissing, naargelang van het geval, 

waarschuwen, berispen, schorsen voor een 

termijn van ten hoogste één jaar, schrappen van 

het tableau, van de lijst van advocaten die hun 

beroep uitoefenen onder de beroepstitel van 

een andere lidstaat van de Europese Unie of van 

de lijst van stagiairs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kennis van de neergelegde stukken en van de 

conclusies en kunnen alle aanvullende 

inlichtingen verschaffen.”. 

 

 

 

 

 

ART. 460 GER.W. 

 

Artikel 460, eerste lid, Ger. W. wordt gewijzigd 

als volgt: 

“De tuchtraad kan bij een met redenen omklede 

beslissing, naar gelang van het geval, 

- waarschuwen, 

- berispen, 

- een geldboete van 250 tot 25.000 euro 

opleggen, die in de Schatkist wordt gestort, 

- de inschrijving op het tableau of op de lijst van 

de advocaten die hun beroep uitoefenen onder 

de beroepstitel van een andere lidstaat van de 

Europese Unie, of op de lijst van de stagiairs 

schorsen voor een termijn van ten hoogste één 

jaar, 

- schrappen van het tableau, van de lijst van 

advocaten die hun beroep uitoefenen onder de 

beroepstitel van een andere lidstaat van de 

Europese Unie, of van de lijst van stagiairs.” 

aanwezig gedurende de volledige zitting, ook 

indien de gehele rechtspleging of een deel daarvan 

met gesloten deuren plaats heeft, Zij nemen kennis 

van de neergelegde stukken en van de conclusies 

en kunnen alle aanvullende inlichtingen 

verschaffen en repliceren.”. 

 

ART. 460 GER.W. 

 

 

 

 

 

 

 

Akkoord met geldboete, doch niet ‘blij’ met 

schatkist als begunstigde, tenzij specifiëren: een 

geldboete van 250 tot 25.000 euro opleggen, die 

wordt gestort in het Fonds voor juridische 

tweedelijnsbijstand 
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Iedere advocaat die voor de tweede maal 

geschorst wordt, kan krachtens dezelfde 

beslissing worden geschrapt van het tableau, 

van de lijst van advocaten die hun beroep 

uitoefenen onder de beroepstitel van een 

andere lidstaat van de Europese Unie of van de 

lijst van stagiairs.  

 

In artikel 460 van hetzelfde wetboek wordt een 

tweede lid ingevoegd, luidende: 

 

“Wat de op het tableau ingeschreven 

rechtspersonen betreft, kan de tuchtraad bij een 

met redenen omklede beslissing, naargelang van 

het geval, ook: 

- hen ontzetten uit de functies van bestuurder 

van een andere op het tableau ingeschreven 

rechtspersoon; 

 

 

 

 

 

 

 

- een einde maken aan hun hoedanigheid van lid 

of aandeelhouder van een andere op het tableau 

ingeschreven rechtspersoon.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens de OVB is dit niet mogelijk als sanctie nu 

dit een vennootschapsrechtelijke ingreep betreft 

 

 

 

 

- een einde maken aan hun hoedanigheid van lid 

of aandeelhouder van een andere op het tableau 

ingeschreven rechtspersoon 
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De tuchtraad kan bij de berisping of de 

schorsing bovendien het verbod opleggen om 

gedurende ten hoogste drie jaar in geval van 

berisping, en ten hoogste vijf jaar in geval van 

schorsing, deel te nemen aan de in artikel 450 

bedoelde stemming, alsmede het verbod 

opleggen om gedurende deze periode te worden 

verkozen tot stafhouder of tot lid van de raad 

van de Orde of tot lid van de algemene 

vergadering of het bestuur van de Orde van 

Vlaamse balies of van de Orde des barreaux 

francophones et germanophone.  

De tuchtraad besluit, met opgave van redenen, 

of hij het dienstig acht om de schorsing of de 

schrapping bekend te maken en, in voorkomend 

geval, op welke wijze dit dient te gebeuren.  

De tuchtraad kan, in voorkomend geval onder 

de bijzondere voorwaarden die hij bepaalt, de 

uitspraak van de veroordeling opschorten of de 

uitvoering van de schorsing uitstellen voor de 

termijn die hij bepaalt. Bij niet-naleving van de 

bepaalde voorwaarden of bij een nieuwe 

verwijzing naar de tuchtraad binnen de 

gestelde termijn, roept de voorzitter, 

ambtshalve of op verzoek van de stafhouder, de 

advocaat overeenkomstig artikel 459 op om op 

een zitting van de tuchtraad te verschijnen, met 

het oog op het horen uitspreken van een 

 

1° in het derde lid worden de woorden “de in 

artikel 450 bedoelde stemming” vervangen door 

de woorden “de in de artikelen 450 en 491, 

tweede lid, 1°, bedoelde stemming”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° het vijfde lid wordt vervangen als volgt: 

 

“De tuchtraad kan, in voorkomend geval onder 

de bijzondere voorwaarden die hij bepaalt, de 

uitspraak van de veroordeling opschorten of de 

uitvoering van de schorsing uitstellen voor een 

termijn die hij bepaalt. Bij niet-naleving van de 

voorwaarden of bij een nieuwe verwijzing naar 

de tuchtraad binnen de gestelde termijn, roept 

de voorzitter, ambtshalve of op verzoek van de 

stafhouder, de advocaat overeenkomstig artikel 

459 op om op een zitting van de tuchtraad te 

verschijnen, met het oog op het uitspreken van 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De tuchtraad kan, in voorkomend geval onder 

de bijzondere voorwaarden die hij bepaalt, de 

uitspraak van de veroordeling opschorten of de 

uitvoering van de schorsing uitstellen voor een 

termijn die hij bepaalt. Bij niet-naleving van de 

voorwaarden of bij een nieuwe verwijzing naar 

de tuchtraad binnen de gestelde termijn, roept 

de voorzitter, ambtshalve of op verzoek van de 

stafhouder, de advocaat overeenkomstig artikel 

459 op om op een zitting van de tuchtraad te 

verschijnen, met het oog op het uitspreken van 
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tuchtstraf of het horen herroepen van het 

uitstel.   

 

 

De tuchtraad kan in zijn beslissing de kosten 

die voor het onderzoek en voor het onderzoek 

ter terechtzitting werden gemaakt ten laste 

leggen van de betrokken advocaat.   

De kosten zijn verschuldigd aan de raad van de 

Orde waar het onderzoek werd gevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 461 GER.W. 

 

een straf of het herroepen van het uitstel of de 

opschorting van de uitspraak.”; 

 

3° het zesde lid wordt vervangen als volgt: 

“In zijn beslissing bepaalt de tuchtraad de 

kosten van en voor het onderzoek en het 

onderzoek ter zitting en legt ze in voorkomend 

geval geheel of gedeeltelijk ten laste van de 

advocaat die hij veroordeelt. Het gedetailleerd 

bedrag van de verschillende posten van de 

procedurekosten kan op forfaitaire wijze 

worden bepaald bij een reglement van de Orde, 

overeenkomstig artikel 496. De kosten waartoe 

de advocaat werd veroordeeld, zijn verschuldigd 

aan de Orde waarvan die advocaat lid is. De 

secretaris van de tuchtraad of van de tuchtraad 

van beroep geeft dan ambtshalve een uitgifte 

van de beslissing af aan die Orde. Op straffe van 

nietigheid bevat de uitgifte een integraal 

afschrift van de beslissing, voorafgegaan door 

het opschrift en gevolgd door het formulier van 

tenuitvoerlegging. Geen uitgifte mag worden 

afgegeven voordat de beslissing ondertekend is. 

De beslissing is een uitvoerbare titel in de zin 

van de artikelen 1494 en 1945.”. 

 

ART. 461 GER.W. 

 

een tuchtstraf of het herroepen van het uitstel 

of de opschorting van de uitspraak.”; 

 

 

“In zijn beslissing bepaalt de tuchtraad de 

kosten van en voor het onderzoek en het 

onderzoek ter zitting en legt ze in voorkomend 

geval geheel of gedeeltelijk ten laste van de 

advocaat die hij veroordeelt. Het gedetailleerd 

bedrag van de verschillende posten van de 

procedurekosten kan op forfaitaire wijze 

worden bepaald bij een reglement van de Orde, 

overeenkomstig artikel 496. De kosten waartoe 

de advocaat werd veroordeeld, zijn verschuldigd 

aan de Orde waarvan die advocaat lid is. De 

secretaris van de tuchtraad of van de tuchtraad 

van beroep geeft dan ambtshalve een uitgifte 

van de beslissing af aan die Orde. Op straffe van 

nietigheid bevat de uitgifte een integraal 

afschrift van de beslissing, voorafgegaan door 

het opschrift en gevolgd door het formulier van 

tenuitvoerlegging. Geen uitgifte mag worden 

afgegeven voordat de beslissing ondertekend is. 

De beslissing is een uitvoerbare titel in de zin 

van de artikelen 1494 en 1945.”. 

 

ART. 461 GER.W. 

 

Met opmerkingen [LK9]: -Het is nodig een nadere 

omschrijving te geven wat onder deze kosten 

begrepen moet worden gelet op de rechtspraak van 

het Hof van Cassatie (20 maart 2015). Vraag is of de 

bepaling op forfaitaire wijze in een reglement van de 

Orde overeenkomstig artikel 496 dient te gebeuren. 

Voordeel is dat ze overeenkomstig artikel 498 op alle 

advocaten van toepassing zijn waar het moeilijker is 

om ze aan te passen. Er moet ook een onderscheid 

gemaakt worden tussen de gewone kosten van de 

procedure zoals briefwisseling, kopies… en meer 

bijzondere kosten van onderzoek zoals een 

boekhoudkundig onderzoek of de kosten van een 

sekwester. En meer bijzondere kosten kunnen in ieder 

geval niet forfaitair bepaald worden in een reglement. 

De bepaling en omschrijving dienaangaande dient 

verfijnd. 

 

Met opmerkingen [LK10]: De bepaling dat uitgifte "op 

straffe van nietigheid" een integraal afschrift van de 

beslissing, voorafgegaan door het opschrift en gevolgd 

door het formulier van tenuitvoerlegging bevat is niet 

echt nodig doch kan gelet op de gelijkluidende 

formulering in artikel 790 Ger. W. behouden blijven. 
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Art. 461. § 1. Zodra de beslissing kracht van 

gewijsde heeft bekomen, wordt de schorsing of 

de schrapping naast de naam van de betrokkene 

vermeld in een op het secretariaat van de balie 

en van de Orde van Vlaamse balies of van de 

Ordre des barreaux francophones et 

germanophone gehouden register, dat de 

advocaten kunnen inzien.  

 

 

§ 2. Binnen acht dagen na de uitspraak ervan 

geeft de secretaris van de tuchtraad van iedere 

beslissing in tuchtzaken bij een aangetekende 

brief kennis aan de advocaat, aan zijn 

stafhouder, de voorzitter van de tuchtraad en 

aan de procureur-generaal van het rechtsgebied 

van de tuchtraad. Hij zendt onverwijld aan de 

voorzitter van de tuchtraad en de procureur-

generaal van het rechtsgebied van de tuchtraad 

een afschrift van de kennisgevingen aan de 

betrokken advocaat en aan de stafhouder.  

 

 

 

 

In artikel 461 van hetzelfde wetboek worden de 

volgende wijzigingen aangebracht: 

1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt: 

“§ 1. Zodra de beslissing kracht van gewijsde 

heeft verkregen, wordt de schorsing of de 

schrapping naast de naam van de betrokkene 

vermeld in een register dat wordt bijgehouden 

bij de Orde waarvan de veroordeelde advocaat 

afhangt en dat alle advocaten kunnen inzien.”; 

 

 

2° paragraaf 2, eerste lid, wordt vervangen als 

volgt: 

“§ 2. De secretaris van de tuchtraad geeft 

tegelijkertijd, binnen acht dagen na de uitspraak 

ervan, bij een aangetekende brief kennis van de 

beslissing aan de advocaat, aan de op het 

tableau ingeschreven rechtspersoon, aan de 

stafhouder die de procedure heeft ingesteld, aan 

de stafhouders van de andere secties waarvan 

zij afhangen, in voorkomend geval aan de 

conform artikel 456, vierde lid, aangewezen 

stafhouder, aan de voorzitter van de tuchtraad, 

aan de voorzitter van de Orde waarvan hij 

afhangt, aan het college bedoeld in artikel 503 

en aan de procureur-generaal van het 

rechtsgebied van de tuchtraad. De secretaris 

zendt van die kennisgeving aan de betrokken 

 

 

 

“§ 1. Zodra de beslissing kracht van gewijsde 

heeft verkregen, wordt de schorsing of de 

schrapping naast de naam van de betrokkene 

vermeld in een register dat wordt bijgehouden 

bij de Orde waarvan de veroordeelde advocaat 

afhangt en dat alle advocaten kunnen inzien.”; 

 

 

 

 

“§ 2. De secretaris van de tuchtraad geeft 

tegelijkertijd, binnen acht dagen na de uitspraak 

ervan, bij een aangetekende brief kennis van de 

beslissing aan de advocaat, aan de op het 

tableau ingeschreven rechtspersoon, aan de 

stafhouder die de procedure heeft ingesteld, aan 

de stafhouders van de andere balies waarvan zij 

afhangen, in voorkomend geval aan de conform 

artikel 456, vierde lid of artikel 458 § 1 lid 2 , 

aangewezen stafhouder, aan de voorzitter van 

de tuchtraad, aan de voorzitter van de Orde 

waarvan hij afhangt, aan de coördinatiecel tucht, 

en aan de procureur-generaal van het 

rechtsgebied van de tuchtraad. De secretaris 

zendt van die kennisgeving aan de betrokken 

Met opmerkingen [LK11]: Akkoord: hierdoor is er geen 

onduidelijkheid meer over wanneer de aangetekende 

brief aan de advocaat juist werd verzonden en is een 

bijkomende afzonderlijke kennisgeving overbodig. 
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De stafhouder of, in voorkomend geval wanneer 

hij de zaak aanhangig heeft gemaakt bij de 

tuchtraad, de voorzitter van deze raad, kan aan 

de klager, indien hij erom verzoekt, mondeling 

of schriftelijk de inlichtingen verschaffen die 

hij gepast acht betreffende de genomen 

beslissing en betreffende de rechtsmiddelen die 

ertegen worden aangewend.  

 

 

 

 

Een afschrift van alle beslissingen wordt 

overgezonden aan de Orde van Vlaamse balies, 

of aan de Ordre des barreaux francophones et 

germanophone.  

 

Zij kunnen, indien zij dit dienstig achten, de 

beslissingen geheel of gedeeltelijk 

bekendmaken, zonder vermelding van de naam 

van de betrokken advocaat.  

 

advocaat en de betrokken rechtspersoon 

onverwijld een afschrift over aan de stafhouder 

en aan de procureur-generaal.” 

 

3° het begin van de zin van paragraaf 2, tweede 

lid, wordt vervangen als volgt: 

“De stafhouder, de voorzitter van de tuchtraad, 

en, in voorkomend geval, de conform artikel 

456, vierde lid, aangewezen stafhouder kunnen 

aan de klager…”;  

 

 

 

 

 

4° het voorlaatste en het laatste lid van 

paragraaf 2 worden vervangen als volgt: 

 

“De Ordes maken de beslissingen die kracht van 

gewijsde hebben verkregen geheel of 

gedeeltelijk bekend, met vermelding van de 

naam van de betrokken advocaat of van de 

betrokken rechtspersoon, tenzij de tuchtraad in 

de beslissing anders heeft beslist. 

Tenzij de beslissing de bekendmaking uitsluit of 

indien zij in een kortere termijn voorziet, blijft 

de bekendmaking op de website van de Ordes of 

op het tableau of lijsten behouden gedurende 

advocaat en de betrokken rechtspersoon 

onverwijld een afschrift over aan de stafhouder 

en aan de procureur-generaal.”; 

 

 

 

“De stafhouder, de voorzitter van de tuchtraad, 

en, in voorkomend geval, de conform artikel 

456, vierde lid, aangewezen stafhouder kunnen 

aan de klager…”;  

 

 

 

 

 

 

 

 

“De lokale Ordes maken de beslissingen waarbij 

een effectieve schorsing of de schrapping wordt 

uitgesproken en die kracht van gewijsde hebben 

verkregen geheel of gedeeltelijk bekend op de 

website van de lokale Ordes of op het tableau of 

lijsten, met vermelding van de naam van de 

betrokken advocaat of van de betrokken 

rechtspersoon, tenzij de tuchtraad in de 

beslissing anders heeft beslist. 

Tenzij de beslissing de bekendmaking uitsluit of 

Met opmerkingen [LK12]: Álle beslissingen is te 

verregaand en kan een advocaat volledig ruïneren, wat 

vaak niet in proportie is met de sanctie. 
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ART. 462 GER.W. 

 

 

 

Art. 462. Is de beslissing bij verstek gewezen, 

dan kan de advocaat ertegen verzet aantekenen 

binnen vijftien dagen, te rekenen van de 

kennisgeving.  

een jaar in geval van waarschuwing, twee jaar in 

geval van berisping, drie jaar in geval van 

geldboete, vijf jaar in geval van schorsing en 

tien jaar in geval van schrapping.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 462 GER.W. 

 

Artikel 462, eerste lid, van hetzelfde wetboek 

wordt vervangen als volgt: 

“Is de beslissing bij verstek gewezen in laatste 

aanleg, dan kan de advocaat ertegen verzet 

aantekenen binnen vijftien dagen, te rekenen 

van de kennisgeving ervan.” 

indien zij in een kortere termijn voorziet, blijft 

de bekendmaking op de website van de Ordes of 

op het tableau of lijsten behouden gedurende 

een jaar in geval van waarschuwing, twee jaar in 

geval van berisping, drie jaar in geval van 

geldboete, vijf jaar in geval van schorsing en 

tien jaar in geval van schrapping.”. 

 

§3. In de sententie wordt desgevallend door de 

tuchtraad bepaald welke informatie aan welke 

klager moet worden meegedeeld. Bij gebreke aan 

enige bepaling hierover in de tuchtuitspraak, 

wordt geen informatie meegedeeld aan die 

klager(s). Conform de beslissing van de 

tuchtraad maakt de secretaris van de tuchtraad 

tevens binnen acht dagen na de uitspraak, deze 

informatie per klager en bij aangetekende brief 

over aan de respectievelijke klagers. 
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Laattijdig verzet wordt niet ontvankelijk 

verklaard, tenzij de tuchtraad de verzetdoende 

advocaat van het verval ontheft, een beslissing 

waarover de tuchtraad soeverein oordeelt en 

waartegen geen rechtsmiddel openstaat.  

 

 

Het verzet wordt bij een ter post aangetekende 

brief gezonden aan de voorzitter van de 

tuchtraad. 

De voorzitter roept, in de vorm en binnen de 

termijn van de oorspronkelijke oproeping, de 

verzetdoende advocaat op om voor de 

tuchtraad te verschijnen. De tuchtraad doet 

uitspraak, zelfs in diens afwezigheid. De 

beslissing geldt in ieder geval als op 

tegenspraak gewezen.  

 

 

ART. 463 GER.W. 

 

 

 

 

 

Art. 463. Tegen de beslissingen gewezen door 

de tuchtraad kunnen de betrokken advocaat, de 

stafhouder van de balie van de betrokken 

 

 

 

 

 

 

 

In artikel 462, derde lid, van hetzelfde wetboek, 

gewijzigd bij de wet van 21 juni 2006, worden de 

woorden "ter post" opgeheven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 463 GER.W. 

 

In artikel 463 van hetzelfde wetboek worden de 

volgende wijzigingen aangebracht: 

1° het eerste lid wordt vervangen als volgt: 

 

“Tegen de beslissingen gewezen door de 

tuchtraad kan hoger beroep worden ingesteld 

door de betrokken advocaat en de betrokken 

 

 

 

 

 

 

 

Akkoord:  

was reeds voorzien in wetsvoorstel 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tegen de beslissingen gewezen door de 

tuchtraad kan hoger beroep worden ingesteld 

door de betrokken advocaat en de betrokken 
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advocaat, de conform artikel 456, vierde lid, 

aangewezen stafhouder de voorzitter van de 

tuchtraad wanneer hij handelt overeenkomstig 

artikel 458 § 3, 3° en de procureur-generaal van 

het rechtsgebied van de tuchtraad hoger beroep 

instellen. 

 

 

Het hoger beroep wordt aan de voorzitter van 

de tuchtraad van beroep ter kennis gebracht bij 

een ter post aangetekende brief binnen vijftien 

dagen te rekenen van de kennisgeving van de 

beslissing.  

 

De secretaris van de tuchtraad van beroep geeft 

bij een aangetekende brief kennis van het 

beroep aan de voorzitter van de tuchtraad en, 

naargelang van het geval, aan de betrokken 

advocaat, aan de stafhouder van de Orde 

waartoe hij behoort, de conform artikel 456, 

vierde lid aangewezen stafhouder of aan de 

procureur-generaal van het rechtsgebied van de 

tuchtraad. 

 

 

 

 

 

rechtspersoon, door de stafhouder van de sectie 

van de betrokken advocaat en van de betrokken 

rechtspersoon, door de conform artikel 456, 

vierde lid, aangewezen stafhouder, door de 

voorzitter van tuchtraad wanneer hij handelt 

overeenkomstig artikel 458, § 3, 3°, en door de 

procureur-generaal van het rechtsgebied van de 

tuchtraad.” 

 

2° in het tweede lid worden de woorden “ter post” 

opgeheven; 

 

 

3° het derde lid wordt vervangen als volgt: 

“De secretaris van de tuchtraad van beroep geeft 

bij een aangetekende brief kennis van het 

beroep aan de voorzitter van de tuchtraad en, 

naargelang van het geval, aan de betrokken 

advocaat, aan de betrokken rechtspersoon, aan 

de stafhouder van de sectie waartoe hij behoort, 

aan de conform artikel 456, vierde lid, 

aangewezen stafhouder of aan de procureur-

generaal van het rechtsgebied van de tuchtraad. 

De secretaris van de tuchtraad zendt het dossier 

onverwijld over aan de secretaris van de 

tuchtraad van beroep.”; 

 

4° het vierde lid wordt vervangen als volgt: 

rechtspersoon, door de stafhouder van de sectie 

van de betrokken advocaat en van de betrokken 

rechtspersoon, door de conform artikel 456, 

vierde lid,of artikel 458 § 1 aangewezen 

stafhouder, door de voorzitter van tuchtraad 

wanneer hij handelt overeenkomstig artikel 458, 

§ 3, 3°, en door de procureur-generaal van het 

rechtsgebied van de tuchtraad.” 

 

Akkoord:  

was reeds voorzien in wetsvoorstel 2015. 
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De procureur-generaal van het rechtsgebied van 

de tuchtraad, de stafhouder, de voorzitter van 

de tuchtraad en de advocaat kunnen bij een 

aangetekende brief tegenberoep instellen 

binnen een termijn van één maand te rekenen 

van het hoofdberoep.  

 

 

 

 

 

 

ART. 464 GER.W. 

 

Art. 464. Het hoger beroep tegen de 

beslissingen van de Nederlandstalige 

tuchtraden wordt gebracht voor de 

Nederlandstalige tuchtraad van beroep.  

 

Het hoger beroep tegen de beslissingen van de 

Franstalige en Duitstalige tuchtraden wordt 

gebracht voor de Franstalige en Duitstalige 

tuchtraad van beroep.  

De zetel van de tuchtraden van beroep is 

gevestigd te Brussel.  

 

 

 

“De procureur-generaal van het rechtsgebied 

van de tuchtraad, de stafhouder van de sectie 

waartoe de betrokken advocaat en de betrokken 

rechtspersoon behoren, de conform artikel 456, 

vierde lid, aangewezen stafhouder, de voorzitter 

van de tuchtraad en de advocaat kunnen bij een 

aangetekende brief tegenberoep instellen binnen 

een termijn van één maand te rekenen van de 

kennisgeving van het hoofdberoep.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De procureur-generaal van het rechtsgebied 

van de tuchtraad, de stafhouder van de sectie 

waartoe de betrokken advocaat en de betrokken 

rechtspersoon behoren, de conform artikel 456, 

vierde lid,of artikel 458 § 1 aangewezen 

stafhouder, de voorzitter van de tuchtraad en de 

advocaat kunnen bij een aangetekende brief 

tegenberoep instellen binnen een termijn van 15 

dagen te rekenen van de kennisgeving van het 

hoofdberoep.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met opmerkingen [LK13]: Zelfde termijn als het 

hoofdberoep: gelijkheid van termijn 
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ART. 465 GER.W. 

 

Art. 465. § 1. (…) (opgeheven) 

 

 

 

 

§ 2. De tuchtraad van beroep houdt zitting met 

een voorzitter, vier assessoren-advocaten en 

een secretaris-advocaat. Het voorzitterschap 

wordt beurtelings waargenomen door de eerste 

voorzitters van de hoven van beroep of door de 

kamervoorzitter aangewezen door de eerste 

voorzitter. De eerste voorzitters van de hoven 

van beroep van Antwerpen, Brussel en Gent 

hebben zitting in de Nederlandstalige tuchtraad 

van beroep; de eerste voorzitters van de hoven 

van beroep van Brussel, Bergen en Luik hebben 

zitting in de Franstalige en Duitstalige 

tuchtraad van beroep.  

Wanneer de tuchtprocedure een advocaat bij de 

balie van Eupen betreft, bestaat de 

beroepskamer van de tuchtraad uit ten minste 

twee leden die Duits en Frans kennen, en die 

geen lid zijn van de balie van Eupen.  

§ 3. De procureur-generaal bij het hof van 

beroep van Brussel of een advocaat-generaal die 

hij aanwijst, oefent het ambt van het openbaar 

ART. 465 GER.W. 

 

In artikel 465 van hetzelfde wetboek worden de 

volgende wijzigingen aangebracht: 

1° paragraaf 1 wordt opgeheven; 

 

 

2° in paragraaf 2 (paragraaf 1 geworden), eerste 

lid, worden de bewoordingen “iedere kamer” 

vervangen door “de tuchtraad van beroep”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° de paragrafen 4 tot 7 (3 tot 6 geworden) 

worden vervangen als volgt: 
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ministerie uit.  

§ 4. De raad van de Orde van iedere Orde die 

deel uitmaakt van de Orde van Vlaamse balies 

of van de Ordre des barreaux francophones et 

germanophone draagt minimum twee 

assessoren voor. De assessoren zijn gewezen 

leden van de raden van de Orde.  

 

 

 

§ 5. Om de drie jaar, bij de aanvang van het 

gerechtelijk jaar, stelt de raad van bestuur van 

de Orde van Vlaamse balies respectievelijk van 

de Ordre des barreaux francophones et 

germanophone, telkens onder het 

voorzitterschap van de eerste voorzitter van 

het hof van beroep van Brussel, de   assessoren 

aan en maakt hij een lijst op van 

plaatsvervangers. Ze stellen eveneens de 

secretarissen en de plaatsvervangende 

secretarissen aan. De lijst van de assessoren 

wordt samengesteld rekening houdend met de 

behoeften.  

§ 6. De mandaten van assessor en secretaris 

evenals van hun plaatsvervangers gelden voor 

drie jaar en zijn hernieuwbaar.  

Indien een mandaat van assessor, secretaris of 

plaatsvervangend secretaris een einde neemt 

 

“§ 3. De stafhouder draagt ten aanzien van de 

Orde waarvan hij afhangt, met waarborging van 

de effectieve gelijkheid man/vrouw, minstens 

twee assessoren van zijn sectie voor. De 

voorgedragen assessoren zijn gewezen 

stafhouders, gewezen leden van de raad van 

bestuur, gewezen leden van de algemeen 

vergadering van de Orde van Advocaten 

respectievelijk de Ordre des Avocats. 

§ 4. Om de drie jaar, bij de aanvang van het 

gerechtelijk jaar, wijzen de raden van bestuur 

van de Ordes, onder het voorzitterschap van de 

eerste voorzitter van het hof van beroep van 

Brussel, met waarborging van de effectieve 

gelijkheid man/vrouw, de assessoren aan en 

stellen zij een lijst van plaatsvervangers op. Ze 

wijzen eveneens de secretaris en de 

plaatsvervangende secretarissen aan. De lijst 

van assessoren wordt opgesteld, rekening 

houdend met de behoeften. 

 

 

§ 5. De mandaten van assessor en secretaris 

alsook van hun plaatsvervangers gelden voor 

drie jaar en zijn hernieuwbaar. 

Indien een mandaat van assessor, secretaris of 

plaatsvervangend secretaris een einde neemt in 

…, met waarborging van de effectieve gelijkheid 

man/vrouw, … 

Zie art. 457: idem:  

Niet akkoord met invoeging gelijkheid man-

vrouw omwille van praktisch niet haalbaar 

 

Wel akkoord met verruiming van de pool  

DOCH hier (in beroep) ook: criterium: 10 jaar 

advocaat zijn  

 

 

 

 

met waarborging van de effectieve gelijkheid 

man/vrouw 
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tijdens de periode van drie jaar stelt de raad 

van bestuur van de Orde van Vlaamse balies 

respectievelijk van de Ordre des barreaux 

francophones et germanophone, telkens onder 

het voorzitterschap van de eerste voorzitter 

van het hof van beroep van Brussel een nieuwe 

assessor, secretaris of plaatsvervangend 

secretaris aan voor het overblijvende gedeelte  

van de periode.  

§ 7. De secretaris stelt de tuchtraad van beroep 

samen uit de lijst van assessoren. 

Indien de lijst van assessoren is uitgeput, 

worden de plaatsvervangers opgeroepen.  

 

 

 

§ 8. De effectieve of plaatsvervangende 

assessoren en secretarissen van de tuchtraad 

van beroep verliezen van rechtswege hun 

mandaat wanneer zij van het tableau, de lijst 

van de advocaten die hun beroep uitoefenen 

onder de beroepstitel van een andere lidstaat 

van de Europese Unie of de lijst van stagiairs 

worden weggelaten, geschorst of geschrapt. 

 

§ 9. De functies van assessor en secretaris van 

de tuchtraad van beroep zijn onverenigbaar met 

het lidmaatschap van een raad van de Orde, de 

de loop van de periode van drie jaar, wijst de 

raad van bestuur van de Orde van Advocaten 

respectievelijk de Ordre des Avocats, onder het 

voorzitterschap van de eerste voorzitter van het 

hof van beroep van Brussel, een nieuwe 

assessor, een nieuwe secretaris of een nieuwe 

plaatsvervangend secretaris aan voor de 

resterende termijn. 

 

§ 6. De secretaris stelt de tuchtraad van beroep 

samen op basis van de lijst van assessoren. 

Indien de lijst van assessoren uitgeput is, 

worden de plaatsvervangers opgeroepen.” 

 

4° het artikel wordt aangevuld met de 

paragrafen 7 en 8, luidende: 

“§ 7. Het mandaat van de effectieve of 

plaatsvervangende assessoren en van de 

secretarissen van de tuchtraad van beroep 

eindigt van rechtswege wanneer zij zijn 

weggelaten, geschorst of geschrapt 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 de stagiairs. 

§ 8. Het ambt van assessor en van secretaris, 

effectief of plaatsvervangend, van de tuchtraad 

van beroep is onverenigbaar met een zetel in de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quid de onverenigbaarheid van de leden van de 

raden van de Orde? Toch ook onverenigbaar met 

lid in de TRvBeroep?  
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raad van bestuur en de algemene vergadering 

van de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des 

barreaux francophones et germanophone. 

 

 

ART. 466 GER.W. 

 

Art. 466. De rechtspleging voor de tuchtraad 

van beroep wordt gevoerd in de taal van de 

beslissing waartegen hoger beroep werd 

ingesteld. Onverminderd de toepassing van 

artikel 457, § 5, tweede lid, moeten alle leden 

van de zetel de taal van de rechtspleging 

kennen.  

Wanneer de tuchtprocedure evenwel een 

advocaat van de balie van Eupen betreft, mag 

laatstgenoemde Duits spreken.  

 

 

 

 

 

 

 

ART. 467 GER.W. 

 

Art. 467. De debatten voor de tuchtraad van 

beroep worden gehouden zoals voorgeschreven 

raad van bestuur en in de algemene vergadering 

van de Orde van Advocaten respectievelijk de 

Ordre des Avocats.” 

 

 

 

 

In artikel 466, tweede lid, Ger. W. worden de 

bewoordingen “een Duitstalige advocaat” 

vervangen door “een advocaat van de balie van 

Eupen”. 

 

 

 

 

Het laatste lid van artikel 466 van hetzelfde 

wetboek wordt aangevuld als volgt: 

 

“In dergelijk geval zal, op kosten van de Orde 

waarvan de advocaat afhangt, worden gezorgd 

voor de aanwezigheid van een tolk die de taal 

van de advocaat en de taal van de rechtspleging 

beheerst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akkoord:  

was reeds voorzien in wetsvoorstel 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wijzigingen gerechtelijk wetboek – tucht – 02.07.2018 

                           37 

 

 

door artikel 459, § 2.  

 

 

 

ART. 468 GER.W. 

 

 

 

Art. 468. § 1. De secretaris geeft bij een 

aangetekende brief kennis van de beslissing van 

de tuchtraad van beroep aan de betrokken 

advocaat, aan de stafhouder van de Orde 

waartoe hij behoort, de conform artikel 456, 

vierde lid aangewezen stafhouder, aan de 

voorzitter van de tuchtraad die de in beroep 

bestreden beslissing nam en aan de procureurs-

generaal van Brussel en van het rechtsgebied 

van de tuchtraad, die de in beroep bestreden 

beslissing nam. Hij stuurt een afschrift van de 

uitspraak naar de Orde van Vlaamse balies of 

naar de Ordre des barreaux francophones et 

germanophone.  

Hij zendt onverwijld aan de procureur-generaal 

van het rechtsgebied van de tuchtraad die de in 

beroep bestreden beslissing nam een afschrift 

van de kennisgevingen aan de betrokken 

advocaat en aan de stafhouder. 

 

 

 

 

 

ART. 468 GER.W. 

 

Artikel 468, § 1, van hetzelfde wetboek wordt 

vervangen als volgt: 

“§ 1. De secretaris van de tuchtraad van beroep 

geeft tegelijkertijd, binnen acht dagen na de 

uitspraak ervan, bij een aangetekende brief 

kennis van de beslissing van de tuchtraad van 

beroep aan de betrokken advocaat en de 

betrokken rechtspersoon, aan de stafhouder die 

de procedure heeft ingesteld, aan de 

stafhouders van de andere secties waarvan zij 

afhangen, in voorkomend geval aan de conform 

artikel 456, vierde lid, aangewezen stafhouder, 

aan de voorzitter van de tuchtraad die de 

bestreden beslissing heeft genomen, aan de 

voorzitter van de Orde waarvan zij afhangen, 

aan het college bedoeld in artikel 503 en aan de 

procureur-generaal van het rechtsgebied van de 

tuchtraad van beroep. De secretaris zendt van 

die kennisgeving aan de betrokken advocaat en 

de betrokken rechtspersoon onverwijld een 

afschrift over aan de stafhouder en aan de 

procureur-generaal.” 

 

 

 

ART. 468 GER.W. 

 

 

 

“§ 1. De secretaris van de tuchtraad van beroep 

geeft tegelijkertijd, binnen acht dagen na de 

uitspraak ervan, bij een aangetekende brief 

kennis van de beslissing van de tuchtraad van 

beroep aan de betrokken advocaat en de 

betrokken rechtspersoon, aan de stafhouder die 

de procedure heeft ingesteld, aan de 

stafhouders van de andere secties waarvan zij 

afhangen, in voorkomend geval aan de conform 

artikel 456, vierde lid, of artikel 458 § 1, 

aangewezen stafhouder, aan de voorzitter van 

de tuchtraad die de bestreden beslissing heeft 

genomen, aan de voorzitter van de Orde 

waarvan zij afhangen, aan de coördinatiecel 

tucht en aan de procureur-generaal van het 

rechtsgebied van de tuchtraad van beroep. De 

secretaris zendt van die kennisgeving aan de 

betrokken advocaat en de betrokken 

rechtspersoon onverwijld een afschrift over aan 

de stafhouder en aan de procureur-generaal.”; 
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§ 2. Het verzet van de advocaat tegen de bij 

verstek gewezen beslissingen van de tuchtraad 

van beroep gebeurt in dezelfde vorm en binnen 

dezelfde termijn als de akte van beroep. Het 

verzet wordt behandeld en berecht met 

inachtneming van de regels die in eerste aanleg 

zijn toegepast.  

 

§ 3. De advocaat, de stafhouder van de Orde 

waartoe hij behoort en de procureur-generaal 

van het rechtsgebied van de tuchtraad, die de in 

beroep bestreden beslissing nam, kunnen, 

binnen de termijn van één maand te rekenen 

van de kennisgeving, de beslissing van de 

tuchtraad van beroep aan het Hof van Cassatie 

voorleggen in de vormen van de voorzieningen 

in burgerlijke zaken.  

De griffier van het Hof van Cassatie brengt de 

beslissing ter kennis van de stafhouder, de 

voorzitter van de tuchtraad van eerste aanleg, 

de voorzitter van de tuchtraad van beroep en 

de procureur-generaal van het betrokken 

rechtsgebied.  

 

Wordt de beslissing vernietigd, dan verwijst het 

Hof van Cassatie de zaak naar de tuchtraad van 

beroep, anders samengesteld.  
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ART. 469 GER.W. 

 

Art. 469. De tuchtraad is bevoegd om uitspraak 

te doen over tuchtrechtelijke vervolgingen die 

ingesteld zijn wegens feiten gepleegd vóór de 

beslissing waarbij de advocaat van het tableau 

van de Orde, van de lijst van advocaten die hun 

beroep uitoefenen onder de beroepstitel van 

een andere lidstaat van de Europese Unie of de 

lijst van stagiairs is weggelaten, indien het 

onderzoek uiterlijk één jaar na die beslissing is 

ingesteld.  

Indien een advocaat zijn inschrijving bij een 

andere Orde vraagt en bekomt, en deze 

inschrijving gepaard gaat met de weglating van 

de advocaat uit het eerste tableau of de lijst, 

dan wordt het onderzoek waarvan sprake is in 

artikel 458, § 1, geleid door de stafhouder van 

de Orde waar de advocaat laatst is 

ingeschreven, zonder dat met de datum of de 

lokalisatie van de aan de advocaat verweten 

feiten rekening wordt gehouden.  

In dezelfde omstandigheden geeft de 
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stafhouder, indien hij reeds een onderzoek 

leidt, de zaak uit handen en maakt het dossier 

over aan de stafhouder van de Orde waar de 

advocaat laatst is ingeschreven.  

Indien de wijziging van Orde een wijziging van 

het rechtsgebied van het hof van beroep 

meebrengt, zijn dezelfde regels als hierboven 

van toepassing op de voorzitter van de 

tuchtraad.  

Indien nochtans op het ogenblik van de 

wijziging van Orde, de advocaat reeds is 

opgeroepen overeenkomstig artikel 459, § 1, 

blijft de geadieerde tuchtraad bevoegd.  

De tuchtraad die bevoegd is om kennis te 

nemen van de tuchtrechtelijke vordering tegen 

een advocaat die ingeschreven is bij een andere 

Orde dan die waartoe hij behoorde op het 

ogenblik dat de feiten die hem worden 

verweten, werden gepleegd, is deze waartoe de 

advocaat behoort op het ogenblik dat de 

beslissing wordt genomen om hem te verwijzen 

naar de tuchtraad.  

 

ART. 470 GER.W. 

 

 

 

Art. 470. Alle rechtsmiddelen hebben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 470 GER.W. 

Artikel 470 van hetzelfde wetboek wordt 

vervangen als volgt: 

 

"§ 1. Alle rechtsmiddelen hebben schorsende 
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schorsende kracht, tenzij de beslissing anders 

luidt. In dat geval bepaalt de beslissing in hoger 

beroep de datum van uitwerking. 

In de andere gevallen gelden volgende 

bepalingen: 

De schrapping gaat in zodra de beslissing 

kracht van gewijsde heeft bekomen. 

De schorsing gaat in een maand nadat de 

beslissing kracht van gewijsde heeft bekomen. 

 

De procureur-generaal van het rechtsgebied van 

de bevoegde tuchtraad zorgt voor de 

tenuitvoerlegging van de beslissingen tot 

schorsing en tot schrapping. Hij geeft kennis 

van de uitvoering van een beslissing tot 

schorsing of schrapping aan de betrokken 

advocaat, aan alle hoven en rechtbanken, aan 

de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des 

barreaux francophones et germanophone en 

aan alle stafhouders, zodat deze de advocaten 

van hun Orde daarvan op de hoogte kunnen 

brengen. 

 

ART. 471 GER.W. 

 

 

Art. 471. De geschorste advocaat moet zich 

tijdens de duur van zijn straf van iedere 

kracht, tenzij anders bepaald in de beslissing. In 

dat geval bepaalt zij de datum van ingang ervan. 

 

§ 2. In de andere gevallen gelden de volgende 

regels. 

De schrapping gaat in zodra de beslissing in 

kracht van gewijsde is gegaan. 

De schorsing gaat in een maand nadat de 

beslissing in kracht van gewijsde is gegaan. 

 

§ 3. De procureur-generaal van het rechtsgebied 

van de tuchtraad zorgt voor de 

tenuitvoerlegging van de beslissingen. Hij geeft 

kennis van de tenuitvoerlegging van een 

beslissing tot schorsing of schrapping aan de 

betrokken advocaat en de betrokken 

rechtspersoon, aan alle hoven en alle 

rechtbanken, aan de Ordes en aan alle 

stafhouders, zodat die de advocaten van hun 

sectie daarvan op de hoogte kunnen brengen.” 

 

 

 

ART. 471 GER.W. 

Artikel 471 Ger. W. wordt vervangen als volgt: 

 

“De geschorste advocaat blijft lid van zijn orde 

en blijft onderworpen aan de verplichtingen en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akkoord met voorstel experten om het statuut 

van de geschorste advocaat nader te 

omschrijven. 

Met opmerkingen [LK1]: rechtsmiddelen tegen de 

beslissingen in eerste aanleg hebben schorsende 

werking 
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beroepswerkzaamheid onthouden.  

 

 

 

 

 

 

 

ART. 472 GER.W. 

 

Art. 472. § 1. Een geschrapte advocaat kan niet 

worden ingeschreven op een tableau van de 

Orde, of op een lijst van advocaten die hun 

beroep uitoefenen onder de beroepstitel van 

een andere lidstaat van de Europese Unie, of op 

een lijst van stagiairs dan na het verstrijken van 

een termijn van tien jaar nadat de beslissing tot 

schrapping in kracht van gewijsde is gegaan en 

indien buitengewone omstandigheden het 

wettigen.  

De inschrijving is niet geoorloofd dan na een 

met redenen omkleed advies van de raad van de 

Orde van de balie waartoe de advocaat 

behoorde.  

De weigering tot inschrijving wordt met 

redenen omkleed.  

 

§ 2. Een advocaat die het voorwerp is geweest 

regels van zijn beroep. Hij moet zich tijdens de 

duur van zijn straf onthouden van iedere al dan 

niet bezoldigde beroepswerkzaamheid als 

advocaat, zowel in België als in het buitenland, 

onder zijn Belgische titel of onder gelijk welke 

andere buitenlandse titel.” 

 

 

ART. 472 GER.W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In artikel 472 Ger. W. worden de volgende 

wijzigingen aangebracht: 

 

1° de eerste zin van paragraaf 2 wordt 

vervangen als volgt: 

“§ 2. Een advocaat die het voorwerp is geweest 
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van schorsing, al dan niet met uitstel, kan aan 

de tuchtraad of aan de tuchtraad van beroep die 

de laatste schorsing heeft uitgesproken 

eerherstel vragen na een termijn van zes jaar te 

rekenen van de uitspraak. De weigering tot 

eerherstel moet met redenen worden omkleed. 

De beslissing is niet vatbaar voor hoger beroep. 

De aanvraag tot eerherstel kan om de zes jaar 

opnieuw worden ingediend.  

 

§ 3. De tuchtstraffen van waarschuwing en 

berisping worden van rechtswege uitgewist na 

een periode van zes jaar te rekenen van de 

uitspraak.  

§ 4. De herinschrijving, bedoeld in paragraaf 1 

of het eerherstel brengen de doorhaling van de 

vermeldingen bepaald in artikel 461, § 1, met 

zich mee. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

van een schorsing, al dan niet met uitstel, kan 

aan de tuchtraad of aan de tuchtraad van beroep 

die de schorsing heeft uitgesproken eerherstel 

vragen na een termijn van zes jaar te rekenen 

van de uitspraak van de beslissing.” 

 

 

 

2° de paragrafen 3 en 4 worden vervangen als 

volgt: 

“§ 3. De tuchtstraffen van waarschuwing en 

berisping worden van rechtswege uitgewist na 

een periode van zes jaar te rekenen van de 

uitspraak. 

§ 4. De herinschrijving bedoeld in § 1, het 

eerherstel of de uitwissing van de straf brengen 

de doorhaling van de vermeldingen bedoeld in 

artikel 461, § 1, met zich mee. 

 

§ 5. De advocaat die een tuchtstraf heeft 

gekregen, kan een verzoek tot herziening 

richten aan de tuchtraad die de beslissing 

gewezen heeft, voor zover hij aantoont over een 

nieuw element te beschikken dat onbekend was 

wanneer de zaak in onderzoek werd gesteld. Hij 

voegt bij zijn verzoek een volledig verslag over 

de redenen en de bewijzen die hij kan 

aanvoeren om de herziening van het vonnis of 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akkoord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wijzigingen gerechtelijk wetboek – tucht – 02.07.2018 

                           44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 473 GER.W. 

 

 

 

Art. 473. Wanneer het wegens de aan een 

advocaat ten laste gelegde feiten te vrezen is 

dat zijn latere beroepswerkzaamheid nadeel 

kan toebrengen aan derden of aan de eer van de 

Orde, kan de stafhouder de bewarende 

maatregelen nemen die de voorzichtigheid eist 

en met name aan de advocaat verbieden de 

gerechtsgebouwen die hij bepaalt te betreden 

gedurende ten hoogste drie maanden.  

Deze termijn kan op verzoek van de stafhouder 

worden verlengd bij een met redenen omklede 

beslissing van de raad van de Orde, nadat de 

betrokken advocaat werd gehoord.  

De betrokken advocaat kan tegen het verbod 

een gerechtsgebouw te betreden en tegen de 

verlenging van de termijn ervan, beslissingen 

het arrest te verkrijgen. Daar voegt hij de 

bewijsstukken aan toe. De debatten vinden 

plaats overeenkomstig de voorschriften van 

artikel 459, § 2.”. 

 

 

 

 

ART. 473 GER.W. 

Artikel 473 van hetzelfde wetboek wordt 

vervangen als volgt: 

 

“§ 1. Wanneer het wegens de feiten die ten laste 

gelegd zijn aan een advocaat of aan een 

rechtspersoon ingeschreven op het tableau te 

vrezen is dat zijn latere beroepswerkzaamheid 

of zijn inschrijving nadeel kan toebrengen aan 

derden of aan de eer van de Orde, of wanneer 

een advocaat of een rechtspersoon ingeschreven 

op het tableau kennelijk niet meer in staat is het 

beroep uit te oefenen overeenkomstig de 

geldende regels en zulke situatie schade 

toebrengt of dreigt toe te brengen aan derden of 

aan de eer van de Orde, tijdelijk of blijvend, kan 

de stafhouder, bij gemotiveerde beslissing en 

voor een termijn van hoogstens drie maanden 

die evenwel verlengbaar is, de bewarende 

maatregelen nemen die de voorzichtigheid eist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVB: Voor de uitbreiding van de voorlopige 

maatregelen + de uitbreiding van de 

beroepsmogelijkheid (nu enkel mogelijk tegen 

paleisverbod). 
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die bij voorraad uitvoerbaar zijn, beroep 

aantekenen bij de tuchtraad van beroep.  

Dit beroep wordt bij een aangetekende brief ter 

kennis gebracht van de voorzitter van deze 

raad, die de raad onmiddellijk bijeenroept.  

De tuchtraad van beroep neemt een beslissing 

na de stafhouder en de betrokken advocaat te 

hebben gehoord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en inzonderheid de elektronische 

advocatenkaart van de advocaat deactiveren, 

hem beletten zijn derdenrekening te beheren en 

het beheer ervan toevertrouwen aan de persoon 

die de stafhouder aanwijst, de advocaat 

verbieden de gerechtsgebouwen te betreden die 

hij aanwijst, hem preventief schorsen van de 

uitoefening van het beroep of zijn inschrijving 

op het tableau of op de lijst schorsen. Hebben 

dezelfde bevoegdheden, in voorkomend geval, 

de stafhouder die is aangewezen 

overeenkomstig artikel 456, vierde lid of, in het 

geval bedoeld in artikel 458, § 3, eerste lid, de 

voorzitter van de tuchtraad. 

 

§ 2. Een bewarende maatregel of verlenging van 

dergelijke maatregel kan enkel worden 

uitgesproken nadat de betrokken persoon is 

gehoord of behoorlijk opgeroepen of, wanneer 

zijn verhoor onmogelijk is, nadat hij zijn 

verweermiddelen schriftelijk heeft kunnen doen 

gelden of zich heeft kunnen laten 

vertegenwoordigen. 

 

§ 3. Evenwel kan bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid of bij betrapping op heterdaad 

een voorlopige bewarende maatregel worden 

genomen zonder voorafgaand verhoor van de 

verbieden gebruik te maken van de 

elektronische advocatenkaart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met opmerkingen [LK14]: ‘deactiveren’: voor zover IT-

technisch mogelijk, zo niet: verbod tot gebruik van de 

kaart 
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betrokkene. De betrokkene wordt na het 

toepassen van de voorlopige bewarende 

maatregel onverwijld gehoord. Deze voorlopige 

ordemaatregel vervalt na tien dagen, tenzij de 

stafhouder hem binnen deze termijn heeft 

bekrachtigd. 

De oproeping wordt aan de betrokken persoon 

bezorgd tegen ontvangstbewijs of bij een 

aangetekende zending, met vermelding van de 

ten laste gelegde feiten, de plaats waar en de 

termijn waarin het dossier kan worden 

geraadpleegd alsook de plaats en de datum van 

verschijning voor de stafhouder. 

 

§ 4. Van de beslissing van de stafhouder wordt 

tegen ontvangstbewijs of bij een aangetekende 

zending kennis gegeven aan de betrokken 

persoon en aan de procureur-generaal van het 

rechtsgebied waarvan de sectie van stafhouder 

afhangt binnen vijf dagen volgend op het 

verhoor van de betrokken persoon of op de voor 

dat verhoor vastgestelde datum of op de 

schriftelijke indiening van de verweermiddelen. 

De kennisgeving aan de betrokkene maakt 

melding van het recht om beroep in te stellen, 

alsook van de geldende vormen en termijn. 

De beslissing is onmiddellijk uitvoerbaar. 
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§ 5. De advocaat en de rechtspersoon in kwestie 

kunnen beroep instellen tegen de beslissing van 

de stafhouder of van de voorzitter, op straffe 

van verval, binnen een termijn van tien dagen 

die aanvangt op de dag van ontvangst ervan, bij 

aangetekende brief gericht aan de voorzitter van 

de tuchtraad van beroep. 

 

§ 6. De tuchtraad van beroep neemt een 

beslissing na de stafhouder en, in voorkomend 

geval, de voorzitter, de advocaat of de 

rechtspersoon in kwestie te hebben gehoord. 

Van deze beslissing wordt kennis gegeven 

overeenkomstig artikel 468.” 

 

 

 

 

 

 

ART. 473bis GER.W. 

 

Er wordt een artikel 473bis toegevoegd, 

luidende: 

 

“§ 1. De Orde geniet een wettelijke hypotheek 

ter waarborging van de terugvordering van alle 

sommen die reeds gestort zijn of nog moeten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De OVB steunt het voorstel van een hypotheek en 

stelt in subsidiaire orde voor:  een bijzonder 
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worden gestort vanwege de financiële toestand 

van een advocaat of van een rechtspersoon 

ingeschreven op het tableau en waarvan de 

capaciteit tot terugbetaling van de geldsommen, 

titels en effecten die toekomen aan klanten 

ernstig in het gedrang is gekomen. 

 

§ 2. Die hypotheek wordt ingeschreven op naam 

en voor rekening van de Orde of voor rekening 

van derden, op alle goederen en rechten bedoeld 

in artikel 1560, die toebehoren aan de advocaat 

of aan de rechtspersoon in kwestie. Het bedrag 

waarvoor de hypothecaire inschrijving wordt 

genomen wordt vastgesteld door de raad van 

bestuur van de Orde op basis van een verslag 

opgemaakt door de stafhouder van de sectie van 

de advocaat of van de rechtspersoon in kwestie. 

 

§3. De wettelijke hypotheek wordt genomen en 

doorgehaald bij beslissing van de raad van 

bestuur van de Orde waarvan de advocaat of de 

rechtspersoon in kwestie afhangt. Ze neemt rang 

in door de dagtekening van haar inschrijving en 

doet geen afbreuk aan de eerdere voorrechten 

en hypotheken. Op verzoek van de voornoemde 

Orde wordt de wettelijke hypotheek vastgesteld 

in een authentieke akte met het oog op de 

inschrijving overeenkomstig de artikelen 82 tot 

voorrecht ten voordele van de benadeelde 

rechtzoekende. 
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ART. 474 GER.W. 

 

 

 

Art. 474. Op straffe van verjaring wordt het 

tuchtonderzoek ingesteld binnen vijftien 

maanden te rekenen van de kennisneming van 

de feiten door de stafhouder die bevoegd is om 

die procedure op gang te brengen. 

  

 

ART. 475 GER.W. 

 

Art. 475. Alle oproepingen en kennisgevingen 

als bedoeld in deze titel worden geldig gedaan 

aan het kantoor van de advocaat of aan zijn 

woonplaats. 

  

84 en 89 van de Hypotheekwet. De Orde wordt 

in deze akte vertegenwoordigd door haar 

voorzitter. 

Op eender welk tijdstip kan de Orde, bij 

authentieke akte verleden bij de notaris, de 

inschrijving van de wettelijke hypotheek 

doorhalen of verminderen. De Orde wordt in 

deze akte vertegenwoordigd door haar 

voorzitter.” 

 

ART. 474 GER.W. 

Artikel 474 van hetzelfde wetboek wordt 

vervangen als volgt: 

 

“Op straffe van verjaring wordt het 

tuchtonderzoek ingesteld binnen twaalf 

maanden te rekenen van de persoonlijke 

kennisneming van de feiten door de 

tuchtrechtelijke autoriteit die bevoegd is om dat 

onderzoek op gang te brengen.”. 
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ART. 477 GER.W. 

 

Art. 477. In een strafrechtelijke, 

burgerrechtelijke of administratieve procedure 

mag geen melding worden gemaakt van een 

tuchtprocedure, noch van elementen daarvan. 

 

ART. 477quater GER.W. 

 

Art. 477quater. § 1. De artikelen 437, eerste lid, 

445 en 761 alsook de bepalingen van hoofdstuk 

IV, [behalve artikel 472, § 1] van titel I van Boek 

III zijn van toepassing op de in artikel 477bis 

bedoelde personen, zulks onverminderd de 

beroeps- en gedragsregels waaraan zij in de 

lidstaat van herkomst zijn onderworpen.  

De in artikel 477bis bedoelde personen die, bij 

de uitoefening van hun werkzaamheid in een 

gerechtelijk arrondissement, de tuchtregels niet 

in acht nemen, kan verbod worden opgelegd de 

partijen bij te staan en te pleiten voor de 

gerechten waarvan de zetel aldaar gevestigd is. 

Dit verbod, dat niet langer dan drie jaar mag 

duren, wordt uitgesproken, de betrokken 

persoon vooraf opgeroepen. Tegen de 

beslissing staat verzet van hoger beroep 

open.  

Ten aanzien van die personen wordt de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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schrapping vervangen door het verbod om in 

België de beroepswerkzaamheden van een 

advocaat uit te oefenen. Na het verstrijken van 

een termijn van tien jaar te rekenen van de dag 

waarop de beslissing houdende verbod in 

kracht van gewijsde is gegaan kunnen zij erom 

verzoeken het op te heffen.  

§ 2. Ter zake bevoegd is de tuchtraad van het 

rechtsgebied waar de feiten zijn gepleegd die 

strafbaar zijn met een tuchtstraf.  

 

De raad kan aan de autoriteit van de Staat waar 

de persoon die een tuchtstraf kan oplopen 

gevestigd is, rechtstreeks alle professionele 

inlichtingen betreffende die persoon vragen. Hij 

stelt die autoriteit in kennis van iedere 

beslissing. Die kennisgevingen zijn 

vertrouwelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 489 GER.W. 

In artikel 489 van hetzelfde wetboek wordt de 

bepaling onder 5° toegevoegd (zie het deel over 

governance van ons verslag, § 3.5): 

 

“5° het College van toezicht.” 
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ART. 497 GER.W. 

 

Art. 497 

De reglementen bedoeld in artikel 496 worden 

in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt zodra 

ze volgens de geldende regels zijn 

aangenomen. 

 

Behoudens andersluidende beslissing treden de 

reglementen in werking drie maanden na de 

bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.  

 

ART. 501 GER.W. 

 

Art. 501 

§ 1. De in artikel 611 bedoelde vordering wordt 

binnen drie maanden na de in artikel 497 

bedoelde bekendmaking ingesteld door de 

procureur-generaal bij het Hof van Cassatie. 

 

Zij wordt ter kennis gebracht aan de Orde van 

Vlaamse Balies en aan de “Ordre des Barreaux 

francophones et germanophone”. 

Dezelfde vordering kan eveneens worden 
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ingesteld, binnen de termijn voorzien in het 

eerste lid, door een advocaat van de Orde van 

Vlaamse Balies of van de “Ordre des Barreaux 

francophones et germanophone” of door iedere 

persoon die de hoedanigheid en het belang 

heeft om te vorderen in de zin van de artikelen 

17 en 18. In dit geval wordt de vordering 

ingeleid bij verzoekschrift bij aangetekende 

brief aan de griffie van het Hof van Cassatie of 

neergelegd ter griffie. Op straffe van nietigheid 

bevat het verzoekschrift de middelen en is het 

ondertekend. De vordering wordt vooraf bij 

aangetekende brief ter kennis gebracht aan de 

Orde van Vlaamse Balies en aan de “Ordre des 

Barreaux francophones et germanophone”  . 

Het bewijs van deze kennisgeving wordt op 

straffe van nietigheid aan het verzoekschrift 

toegevoegd. 

 

§ 2. Tijdens de in § 1 bedoelde termijn en, 

indien de procureur-generaal bij het Hof van 

Cassatie de vordering instelt bedoeld in artikel 

611, tot de uitspraak van het arrest worden de 

toepassing van een reglement en van de in 

artikel 502, § 1, eerste lid, bedoelde termijn 

voor het instellen van de vordering geschorst. 

 

§ 3. Wanneer de in § 1 bedoelde vordering is 
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ingesteld, kunnen de Orde van Vlaamse Balies 

en de “Ordre des Barreaux francophones et 

germanophone” in de procedure tussenkomen 

door middel van een verzoekschrift, 

overeenkomstig artikel 813. Deze tussenkomst 

moet binnen twee maanden na de in § 1, tweede 

of derde lid, bedoelde kennisgeving 

plaatsvinden. 

In dat geval, kunnen de Orde van Vlaamse 

Balies en de “Ordre des Barreaux francophones 

et germanophone” nieuwe middelen aanvoeren 

gegrond op een bevoegdheidsoverschrijding, de 

strijdigheid met de wetten of de onregelmatige 

aanneming van het bestreden reglement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 503 GER.W. 

 

Artikel 503 van hetzelfde wetboek wordt 

opgeheven en wordt vervangen als volgt: 

 

“§ 1. Het College van toezicht is een 

onafhankelijk orgaan van de Ordes. Het College 

houdt toezicht op de toepassing van de 

artikelen 455 en 499 en op de behandeling van 

de klachten bedoeld in artikel 458. Het houdt 

ook toezicht op de tenuitvoerlegging van de 

reglementen van de Ordes en controleert de 

kwaliteit van de werking van de Ordes en hun 

organen. Het ijvert voor een uitmuntende 

beroepsuitoefening door de advocaten en voor 

een uitmuntende volbrenging van de opdrachten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De OVB schaart zich zeker achter de idee van 

een dergelijk college voor zover dit gebeurt met 

eerbied voor de onafhankelijkheid van de balie, 

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);  

- aangeven  van het te voeren beleid op 
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toevertrouwd aan de organen van het beroep en 

formuleert voorstellen met het oog daarop. Het 

stelt strategische verslagen op met betrekking 

tot de uitvoering van zijn taken, kan alle 

passende maatregelen nemen in omzendbrieven 

en publiceert jaarlijks een verslag over de 

uitoefening van zijn opdrachten, dat de 

statistische gegevens dient te bevatten die het 

nuttig acht om ter kennis te brengen van de 

advocaten, de overheden en het publiek. De 

voorstellen, omzendbrieven, strategische 

verslagen en jaarverslagen zijn toegankelijk 

voor het publiek en worden gepubliceerd op de 

website van de Ordes. 

De stafhouders en de secretarissen van de 

tuchtraden en van de tuchtraad van beroep 

verstrekken het College alle informatie die zij 

nuttig achten voor de uitoefening van zijn 

opdracht. Bij de uitoefening van zijn opdracht 

kan het College aan alle organen van het beroep 

de inlichtingen vragen die het nuttig acht. 

 

§ 2. Het College is samengesteld uit de 

voorzitter van de Orde, die het voorzit, en vier 

leden, van wie één oud-tuchtraadvoorzitter, één 

oud-secretaris van de tuchtraad van beroep en 

twee leden die geen advocaat zijn, van wie één 

eremagistraat en één universiteitsprofessor in 

balieniveau maar ook voor de evaluatie van het 

door de stafhouders gevoerde beleid;  

- het onderzoek van het tuchtbeleid door de 

stafhouder / voorzitter aan de hand van de 

tuchtdossiers of steekproeven en het opstellen 

van een jaarlijks verslag m.b.t. het 

tuchtonderzoek door stafhouders en voorzitters 

van de tuchtraden.  
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de rechten. Een lid van het College mag geen 

andere functies bekleden die zijn 

onafhankelijkheid kunnen aantasten. De oud-

secretaris van de tuchtraad van beroep neemt de 

functie van secretaris van het College waar. 

De leden worden op voordracht van de raad van 

bestuur en met waarborging van de effectieve 

gelijkheid man/vrouw voor drie jaar verkozen 

door de algemene vergadering van de Orde. Hun 

mandaat kan eenmaal worden verlengd. 

Voor elk lid van het College wordt volgens 

dezelfde nadere regels een plaatsvervanger 

aangewezen die met dezelfde hoedanigheid 

bekleed is. De plaatsvervanger van de voorzitter 

wordt verkozen onder de oud-voorzitters van de 

betrokken Orde. 

 

§ 3. In het geval waarin een straf- of 

tuchtrechtelijk onderzoek is geopend tegen een 

stafhouder of een voorzitter van de tuchtraad of 

wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat hij 

betrokken is bij feiten of omstandigheden die 

derden of de eer van de Orde kunnen schaden, 

kan het College van toezicht de raad van 

bestuur van de Orde waarvan de stafhouder of 

de voorzitter van de tuchtraad afhangt, 

verzoeken om hem te schorsen in de uitvoering 

van zijn functies bij de Orde. De raad van 
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bestuur spreekt zich binnen een maand te 

rekenen vanaf de aanhangigmaking uit over het 

verzoek tot schorsing, na de voorzitter van het 

College van toezicht en de stafhouder of de 

voorzitter van de tuchtraad te hebben gehoord.  

In het geval waarin aldus de schorsing van een 

stafhouder of van een voorzitter van de 

tuchtraad wordt bevolen, verzoekt het College 

van toezicht binnen een maand na de schorsing 

de algemene vergadering van de Orde van 

Advocaten of van de Ordre des Avocats om hem 

te ontslaan en om in diens plaats onder de 

advocaten van haar sectie een opvolger te 

verkiezen om de rest van de termijn van zijn 

mandaat te volbrengen. De algemene 

vergadering spreekt zich binnen een termijn van 

drie maanden te rekenen vanaf de 

aanhangigmaking uit over het verzoek tot 

ontslag, na de voorzitter van het College van 

toezicht en de geschorste stafhouder of de 

geschorste voorzitter van de tuchtraad te 

hebben gehoord. Als dat niet gebeurt, eindigt de 

schorsing automatisch en krijgt de geschorste 

stafhouder of de geschorste voorzitter van de 

tuchtraad de volheid van zijn prerogatieven 

terug. 

 

§ 4. De Orde van Advocaten en de Ordre des 



 

Wijzigingen gerechtelijk wetboek – tucht – 02.07.2018 

                           58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 508/5§4 GER.W. 

 

Art. 508/5 §4 tweede lid wordt:  

 

De Orde van Advocaten ziet toe op de kwaliteit 

van de prestaties die door de advocaten worden 

verstrekt in het kader van de juridische 

eerstelijnsbijstand. 

Behoudens tuchtrechtelijke vervolging kan de 

raad van de Orde in geval van tekortkoming met 

een gemotiveerde beslissing conform de 

procedure zoals beschreven in de artikelen 458 

tot 463: 

1° de advocaat behouden op de lijst bedoeld in 

artikel 508/5 § 1, doch mits deze de door de 

raad van de Orde opgelegde voorwaarden 

respecteert; 

2° zijn inschrijving op de lijst schorsen 

Avocats stellen het personeel, het secretariaat, 

de lokalen, de documentatie en het materiaal ter 

beschikking van het College dat van hun 

rechtsgebied afhangt, zoals nodig voor het 

vervullen van de opdracht ervan.” 
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gedurende een termijn van maximaal drie jaar 

3° of hem weglaten van de lijst. 

In geval van weglating kan de advocaat met een 

gemotiveerd verzoek om zijn herinschrijving 

op de lijst bedoeld in artikel 508/5, § 1 

verzoeken, doch ten vroegste vijf jaar na zijn 

weglating. 

Indien de door de raad van de Orde opgelegde 

voorwaarden niet worden gerespecteerd, roept 

de stafhouder de advocaat op om te verschijnen 

voor de raad van de Orde om een maatregel op 

te leggen bedoeld in artikel 508/5, § 1, tweede 

lid. 

De betrokken advocaat kan worden opgeroepen 

voor de Raad van de Orde om te worden 

gehoord. Tegen de beslissing van de Raad van 

de Orde kan beroep worden ingesteld 

overeenkomstig artikel 432bis. 

 

Art. 508/8 tweede lid wordt:  

 

De Orde van Advocaten ziet toe op de  kwaliteit 

van de prestaties die door de advocaten worden 

verstrekt in het kader van de juridische 

tweedelijnsbijstand alsook de regelmatigheid 

van de gezette stappen krachtens de artikelen 

508/9, 508/14 alinea 1 en 3 en 508/19 § 2. 
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Behoudens tuchtrechtelijke vervolging kan  

de raad van de Orde in geval van  tekortkoming 

met een gemotiveerde beslissing conform de 

procedure bedoeld in de artikelen 458 tot 463: 

 

1° de advocaat behouden op de lijst bedoeld in 

artikel 508/7, doch mits deze de door de raad 

van de Orde opgelegde voorwaarden 

respecteert; 

2° zijn inschrijving op de lijst schorsen 

gedurende een termijn van maximaal drie jaar 

3° of hem weglaten van de lijst. 

In geval van weglating kan de advocaat met een 

gemotiveerd verzoek om zijn herinschrijving 

op de lijst bedoeld in artikel 508/7 verzoeken, 

doch ten vroegste vijf jaar na zijn weglating. 

Indien de door de raad van de Orde opgelegde 

voorwaarden niet worden gerespecteerd, roept 

de stafhouder de advocaat op om te verschijnen 

voor de raad van de Orde om een maatregel op 

te leggen bedoeld in artikel 508/8, tweede lid. 

De betrokken advocaat kan worden opgeroepen 

voor de Raad van de Orde om te worden 

gehoord. Tegen de beslissing van de Raad van 

de Orde kan beroep worden ingesteld 

overeenkomstig artikel 432bis. 

 

ART. 586 GER.W. 



 

Wijzigingen gerechtelijk wetboek – tucht – 02.07.2018 

                           61 

 

 

 

Art. 586 

In artikel 586 wordt het 2° hersteld met 

volgende tekst: "van de tenlastelegging van de 

kosten bedoeld in artikel 460, laatste lid". 

 

 


