
 
 

 

 

 

AANVRAAGFORMULIER 

DEELNAME BEKWAAMHEIDSPROEF1 

 

Gegevens van de kandidaat: 

 
Naam:  ……………………………………………………………….. 

Voornaam:  ……………………………………………………………….. 

Adres:  ……………………………………………………………….. 

  ………………………………………………………………..    

Tel.:   ……………………………………………………………….. 

E-mail:   ……………………………………………………………….. 

Aangezien ik mij aan een Vlaamse balie in België wens in te schrijven, verzoek ik u mij te willen 

bevestigen dat de bijgevoegde documenten voldoen aan de voorwaarden van de koninklijke besluiten van 

2 mei 1996 en 27 maart 1998 en van artikel 428bis, eerste lid, 1e en 2e van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

Ik dien tevens huidige aanvraag in teneinde toegelaten te worden tot de bekwaamheidsproef voorzien in 

artikel 428quater van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

Volgende documenten2 voeg ik bij mijn aanvraag: 

 

- een attest van nationaliteit (bijlage 1); 

- het origineel of een voor eensluidend verklaard afschrift van het diploma (bijlage 2); 

- de lijst van de onderwerpen waarover ik ondervraagd ben om mijn diploma te 

 behalen – cijferlijst (bijlage 3); 

- het bewijs dat ik voldaan heb aan de vereiste wettelijke voorwaarden om in 

mijn land tot het beroep van advocaat te worden toegelaten (CAPA voor Franse onderdanen, 

habiliteitsattest voor Italiaanse onderdanen, …) en de daarop betrekking hebbende cijferlijst (bijlage 4); 

- een uittreksel uit het strafregister (het vroegere bewijs van goed zedelijk gedrag) (bijlage 5); 

- een getuigschrift waaruit blijkt dat ik nooit failliet ben gegaan (bijlage 6); 

- een getuigschrift waaruit blijkt dat ik nooit handelingen heb verricht die 

aanleiding kunnen geven tot opschorting of verbod van de uitoefening van het beroep van advocaat, 

zijnde een ernstige fout bij de uitoefening van het beroep van advocaat (bijlage 7); 

- het bewijs van betaling door overschrijving van het inschrijvingsgeld ten bedrage van  

 

 

 
1 Formulier opsturen naar: Orde van Vlaamse Balies, t.a.v. Lieve Naessens, Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel  
2 Privacy: De Orde van Vlaamse Balies verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de organisatie van de bekwaamheidsproef 
(een taak van algemeen belang die voortvloeit uit art. 428quater Gerechtelijk Wetboek). Uw persoonsgegevens worden enkel 
verwerkt in de mate dat en zolang dit noodzakelijk is in het kader van de organisatie van de bekwaamheidsproef. U kan ons altijd 
contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten: een verzoek om toegang of rectificatie van uw persoonsgegevens; een 
verzoek om wissing van uw persoonsgegevens; een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; een 
bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens; een verzoek tot overdracht van uw gegevens; een klacht als u van mening bent dat 
we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kan ook een klacht indienen 
bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt uw verzoeken richten aan het DPO-team van de Orde van Vlaamse Balies  
via dpo@ordevanvlaamsebalies.be. Wij respecteren alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens waarop u volgens de 
toepasselijke wetgeving recht hebt. U kan onze volledige privacyverklaring terugvinden op: https://advocaat.be/legal/privacy-policy. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 370 EURO, bankkosten te mijnen laste, op rekeningnummer BE24 6301 3005 5538 van de Orde van 

 Vlaamse Balies, met vermelding van de naam van de kandidaat en " erkenning van diploma’s"  

 (bijlage 8).  

 

 

Ik kies  …………………………………………………… als keuzevak. 

 

 

 

Naam en handtekening: 


