
 

De Orde van Vlaamse Balies (OVB), met zetel te Brussel, vertegenwoordigt meer dan 10 500 

Vlaamse advocaten en behartigt als beroepsorganisatie de belangen van de advocatuur in haar 

contacten met de overheden. 

 

In de schoot van de Orde van Vlaamse Balies wordt een College van Toezicht opgericht bestaande uit 

de voorzitter van de OVB, twee leden-advocaten en twee leden niet-advocaten. 

 
LID VAN HET COLLEGE VAN 

TOEZICHT (M/V)  
VOOR ADVOCATEN 

 
Als lid van het College van Toezicht bent u bevoegd om op onafhankelijke wijze toe te zien op de 

tuchtuitoefening door de stafhouders en de voorzitters van de tuchtraden, daarover te rapporteren in 

overeenstemming met de bepalingen van het Reglement, en adviezen of andere informatie te 

verstrekken aan de stafhouders en de voorzitters van de tuchtraden over zaken die verband houden 

met de tuchtuitoefening en de tuchthandhaving.  

 

Het College van Toezicht draagt bij tot de harmonisering, de bewaking en de bevordering van de 

tuchtuitoefening, de kwaliteit en integriteit van de advocatuur en de beroepsuitoefening van advocaten, 

in het belang van de advocatuur, de rechtzoekenden en de maatschappij.  

 

Het College van Toezicht staat in voor een gecentraliseerde en geanonimiseerde registratie van de 

tuchtklachten en tuchtonderzoeken tegen advocaten.  

 

Voor de oprichting van het College van Toezicht wordt gezocht naar een lid die geen advocaat is 

Functie  

 
• het vervullen van de taken omschreven in het Reglement;  

• de opmaak van standaardlijsten ter attentie van de stafhouders en de voorzitters van de 

tuchtraden ter verzameling van de gevraagde gegevens;  

• het verwerken van de verkregen informatie;  

• het voorzien in de opmaak van een jaarverslag en de publicatie ervan;  

• het plegen van overleg met de Commissie Stafhouders van de Orde van Vlaamse Balies;  

• het daartoe minstens zeven maal per jaar vergaderen (het exact aantal vergaderingen wordt 

nader bepaald). 

https://www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Deontologie/Reglement-OVB-College-van-Toezicht.pdf
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Profiel  

 

• interesse in de deontologie en het tuchtrecht in de advocatuur; 

• ervaring op vlak van het verstrekken van advies en publiceren is een troef; 

• bereid om minstens zeven vergaderingen per jaar bij te wonen; 

• u bent geen advocaat. 

 

Aanbod 

 
• voor een periode van drie jaar met ingang van 1 januari 2022; 

• een boeiende en eervolle deeltijdse functie; 

• erkenning voor uw onafhankelijk toezicht op de tuchtuitoefening binnen de advocatuur; 

• een mooie kans om de tuchtprocedure verder te professionaliseren;  

• een bijdrage tot het doen naleven van de deontologie; 

• een (onkosten)vergoeding voor elke vergadering; 

• de vergaderingen vinden plaats op de kantoren van de OVB, op wandelafstand van het station 

Brussel Centraal.  

 

Kandidaten  

 
Bent u geïnteresseerd? Stel u dan kandidaat en bezorg uw CV en motivatiebrief tegen uiterlijk 10 

december 2021 aan de Orde van Vlaamse Balies, t.a.v. de Raad van Bestuur, Staatsbladsstraat 8 te 

1000 Brussel. 

 

Wenst u meer informatie over de functie zelf, neem dan contact met voorzitter Peter Callens via e-mail 

peter.callens@ordevanvlaamsebalies.be of met mevrouw Merve Köse via het nummer 02 227 54 74 of 

via e-mail merve.kose@ordevanvlaamsebalies.be. 
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