Advocaat worden?
Ja, maar hoe?
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Beste student,
U bewandelt thans op de universiteit een weg die u leidt langs alle aspecten
van het leven. Personenrecht, sociaal recht, economisch recht, strafrecht,
fiscaal recht, Europees en internationaal recht en veel andere takken staan
op uw programma. Dezelfde waaier van domeinen treft u aan de balie.
Handboeien horen klikken, schepen aan de ketting leggen, expertises bij
wonen, een due diligence uitvoeren, zijn taken die de advocaat niet vreemd
zijn. De advocatuur bestrijkt het hele veld van de maatschappij en behelst
alle mogelijke rechtstakken, van maritiem recht tot luchtrecht en al wat zich
tussenin bevindt.
Als advocaat zal u cliënten vertegenwoordigen, verdedigen en adviseren.
U kan bemiddelen en verzoenen. Die taken worden vaak beschouwd als de
klassieke taken van de advocaat en zullen niet gauw verdwijnen. Maar het be
roep moet evolueren. Sommige klassieke rechtszalen zullen wellicht in een
niet te verre toekomst plaats moeten maken voor virtuele zalen. Technologie
zal meer dan nu het geval is, geïncorporeerd worden in het dagelijks leven
van de jurist. Ook de advocaat zal hieraan niet ontsnappen. Van hem wordt
verwacht dat hij praktische oplossingen biedt: dataverwerkers die bedrijven
bijstaan bij de gegevensbescherming of compliance officers die bij cliënten
onderzoeken verrichten. Algoritmen maken hun intrede in bepaalde rechts
takken en in advocatenkantoren. Technologische vaardigheden gekoppeld
aan juridische kennis zullen een grote meerwaarde betekenen.
De advocatuur staat dus niet stil en biedt pas afgestudeerde juristen een
breed scala aan nieuwe uitdagingen.
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“Van de advocaat wordt verwacht dat hij
praktische oplossingen aanbiedt.”

Als advocaat zult u ook ondernemer zijn. De Orde van Vlaamse Balies legt de
nadruk op nieuwe vaardigheden die een advocaat nodig heeft: naast deonto
logie, pleitoefeningen en andere advocatuurlijke vaardigheden, zal ook tijdens
uw eerste drie jaar stage al de nadruk gelegd worden op ondernemerschap,
met aandacht voor financiële planning, business modellen, kostprijsbereke
ningen en marketing. Zo wordt u voorbereid om een boeiend maar veeleisend
beroep te kunnen uitoefenen.
Welkom aan de balie!

Edward Janssens
Voorzitter
Orde van Vlaamse Balies
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De Orde van Vlaamse Balies
in het kort
De Orde van Vlaamse Balies (OVB) is de overkoepelende organisatie van
meer dan 10.500 Vlaamse advocaten.
De OVB ijvert voor een behoorlijke en efficiënte rechtsbedeling. Zij gaat voort
durend na wat de praktijkuitvoering kan verbeteren en overlegt zowel binnen
de eigen beroepsgroep als met verschillende overheden over alle onderwerpen
die voor de rechtzoekenden en de advocatuur van belang zijn.
Alle Vlaamse advocaten verkiezen hun vertegenwoordigers die in de alge
mene vergadering van de OVB zetelen. Dat wordt het ‘advocatenparlement’
genoemd. Daarnaast is het dagelijkse bestuur van de OVB in handen van een
raad van bestuur, die uit acht leden bestaat. Die bestuurders hebben elk hun
eigen bevoegdheden: algemeen beleid, studiedienst, toegang tot het recht
en het beroep, communicatie en collectieve belangen, kwaliteitsbewaking,
financiën en IT, deontologie, hervormingsbeleid en woordvoerderschap. De
medewerkers van de OVB zorgen voor de praktische invulling en verrich
ten studiewerk, organiseren studiedagen, schrijven standpunten en pers
berichten etc. Zin in studiewerk en om als jurist deel uit te maken van de
enthousiaste OVB-ploeg? Bezorg ons uw kandidatuur!
Als advocaat krijgt u heel wat nuttige informatie van de OVB via het tijdschrift
Ad Rem, de digitale nieuwsbrief OrdeExpress, de facebookpagina van de OVB
en aparte mailings met belangrijke updates.

www.advocaat.be
Ook onze website www.advocaat.be bevat een schat aan informatie, o.a. over
de stage (www.advocaat.be/Advocaat-worden/Stage-en-verplichtingen).
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13 Vlaamse balies
Elke advocaat is lid van een Orde van Advocaten (‘balie’). Er bestaan in Vlaan
deren 13 balies. Die zijn op hun beurt lid van de Orde van Vlaamse Balies. De
advocaat betaalt daarvoor elk kalenderjaar een baliebijdrage. Die omvat niet
alleen een bijdrage voor de werking van de balie zelf en de OVB, maar ook voor
de basispolis beroepsaansprakelijkheid en voor de verzekering inkomensbe
scherming in geval van arbeidsongeschiktheid.
De advocaten van de balie verkiezen een stafhouder en de leden van de raad
van de Orde, die instaan voor de dagelijkse werking van de balie.
De contactgegevens van de 13 Vlaamse balies vindt u achteraan deze brochure.

10.500 advocaten

Turnhout
Antwerpen

Brugge
Veurne

Gent
Ieper

Dendermonde

Oudenaarde
Kortrijk

Mechelen

Brussel NL

Limburg
Leuven

verspreid over 13 balies
in Vlaanderen en
Brussel-Nederlands

vaardigen 82 leden af
naar de algemene vergadering

evalueert de werkzaamheden van de
raad van bestuur van de OVB
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Praktische informatie
over de stage
De stage duurt drie jaar. Alle praktische informatie hierover vindt u in het
boek “Wegwijs aan de balie” op www.advocaat.be/Advocaat-worden/
Stage-en-verplichtingen. Hieronder volgt alvast een korte samenvatting.

Eedaflegging en inschrijving op de lijst van de stagiairs
Uw eerste opdracht is een stagemeester zoeken. Om te weten waar er plaat
sen vrij zijn, surft u het best naar de website van de OVB. U kunt natuurlijk ook
altijd contact opnemen met het secretariaat van de balie waar u wilt werken,
of de websites van de balies of advocatenkantoren bezoeken. Op verschillende
jobdagen zal de OVB nuttige informatie verspreiden.
Kandidaat-stagiairs die op zoek zijn naar een stageplaats kunnen zich ook
aanmelden op de website www.advocaat.be/Stageplaatsen. Hier kunt u in
een online formulier de balie selecteren waar u zich graag wil inschrijven,
alsook uw studieresultaten en voorkeurmateries invullen en een bijlage/CV
toevoegen.
Advocaten die op zoek zijn naar een stagiair, kunnen die gegevens raadplegen
op het privaat luik (het intranet van de OVB).
Zodra u een stagemeester gevonden hebt, sluit u samen een schriftelijke
stageovereenkomst. Een model van die overeenkomst vindt u op de website
van de OVB (www.advocaat.be/Advocaat-worden/Inschrijven-aan-de-balie).
In overleg met uw stagemeester komt u ook een stagevergoeding overeen. Voor
een voltijdse stage bedraagt de maandelijkse vergoeding in het gerechtelijk jaar
2017-2018 minstens 1350 euro (excl. btw) voor het eerste stagejaar en minstens
1900 euro (excl. btw) vanaf het tweede jaar. Die minimumvergoedingen kunnen
jaarlijks in december worden aangepast door de algemene vergadering van de
OVB, met uitwerking vanaf het daaropvolgende gerechtelijk jaar.
U kan pas worden ingeschreven op de lijst van stagiairs als u de eed hebt
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Praktische informatie
over de stage
afgelegd voor het hof van beroep. Om tot die eedaflegging te worden toege
laten, moet u vooraf uw origineel diploma van master in de rechten en een
attest van nationaliteit neerleggen bij de griffie van het hof van beroep van het
arrondissement waartoe uw (toekomstige) balie behoort. Neem zeker tijdig
contact op om niet voor onaangename verrassingen te staan.
De eedaflegging vindt plaats aan het begin van het gerechtelijk jaar en is
een plechtig gebeuren waar jaarlijks naar wordt uitgekeken. Indien u, door
omstandigheden, op dat moment de eed niet kan afleggen, kan dat later altijd
nog gebeuren op vaste tijdstippen gedurende het gerechtelijk jaar. Pas na de
eedaflegging en de inschrijving op de lijst van de stagiairs bent u advocaat
en mag u ook die titel voeren. Vanaf dan mag u pleiten en de toga dragen.
Voor alle praktische informatie over de eedaflegging en inschrijving op de
lijst van de stagiairs, neemt u het best contact op met de balie van uw keuze.

De stagelessen
Een beginnend advocaat moet niet alleen drie jaar stage lopen, hij is
ook verplicht de beroepsopleiding te volgen en bijhorende proeven
af te leggen. Die proeven leiden tot het bekwaamheidsattest voor het
uitoefenen van het beroep advocaat.
De lessen bestaan uit verplichte vakken zoals deontologie, communicatie
vaardigheden, burgerlijk procesrecht en strafprocesrecht, en uit keuzevakken.
Al die lessen worden regionaal georganiseerd.

Bureau voor Juridische Bijstand (BJB)
Het BJB organiseert kosteloze juridische bijstand voor minvermogenden
(vroeger bekend als pro Deo), waaraan elke advocaat-stagiair deelneemt als
onderdeel van de stageverplichtingen.
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Vergoeding en statuut
Elke Belgische advocaat heeft het statuut van zelfstandige. Zodra u uw eed
als advocaat-stagiair hebt afgelegd, moet u zich aansluiten bij een sociaal
verzekeringsfonds. Daarnaast moet u zich ook inschrijven bij een ziekenfonds van uw keuze, als verzekering tegen ziekte of invaliditeit. Vanaf het
ogenblik dat u bent ingeschreven op de lijst van stagiairs, bent u zelfstandig
advocaat.
Als advocaat oefent u een vrij beroep uit en ontvangt u een ereloon. De
vergoedingen die u als stagiair ontvangt, bestaan uit de stagevergoeding van
uw stagemeester, het ereloon van uw cliënteel en de vergoeding voor de
pro-Deodossiers.

Alle informatie over de stage?
Surf naar www.advocaat.be/Advocaat-worden/Stage-en-verplichtingen
Of bel de stagelijn van de Orde van Vlaamse Balies op 02 227 54 73
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OVB-studentenprijs
De Orde van Vlaamse Balies levert inspanningen om een brug te slaan tussen
de wereld van de advocaten en die van de studenten. De OVB promoot actief het
beroep bij studenten en neemt deel aan jobbeurzen die de universiteiten
organiseren.
Daarnaast wil de OVB studenten ook aanmoedigen om wetenschappelijk
werk aan de advocatuur, het beroep van advocaat of zijn rol in het rechtsbe
stel te wijden. Daarom heeft de OVB een prijs ter waarde van 2500 euro in
het leven geroepen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een laatstejaars
masterstudent met het beste werk over de advocatuur of de organisatie en
werking van justitie.

Meer informatie
vindt u op
www.advocaat.be/
Advocaat-worden,
of kan u aanvragen via
info@advocaat.be.
Wie belangstelling heeft,
stuurt zijn scriptie
naar de OVB per post,
Staatsbladsstraat 8,
1000 Brussel,
en per e-mail naar
info@advocaat.be.
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Nuttige adressen
13 balies
Orde van Advocaten
bij de balie te Antwerpen
Gerechtsgebouw
Bolivarplaats 20/15
2000 Antwerpen
T: 03 260 72 50
e-mail: info@balieantwerpen.be
www.balieantwerpen.be

Orde van Advocaten
bij de balie te Gent
Gerechtsgebouw
Opgeëistenlaan 401/P
9000 Gent
T: 09 234 56 20
e-mail: secretariaat@baliegent.be
www.balie-gent.be

Orde van Advocaten
bij de balie te Brugge
Gerechtsgebouw
Langestraat 120
8000 Brugge
T: 050 33 16 80
e-mail: secretariaat@balie-brugge.be
www.baliebrugge.be

Orde van Advocaten
bij de balie te Ieper
Grote Markt 1
8900 Ieper
T: 057 21 55 54
www.balieieper.be

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel
T: 02 508 67 62
e-mail: orde@baliebrussel.be
www.baliebrussel.be
Orde van Advocaten
bij de balie te Dendermonde
Gerechtsgebouw
Justitieplein 1
9200 Dendermonde
T: 052 21 56 48
e-mail: balie.dendermonde@skynet.be
www.baliedendermonde.be
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Orde van Advocaten
bij de balie te Kortrijk
Gerechtsgebouw I
Burgemeester Nolfstraat 10 A
8500 Kortrijk
T: 056 26 95 55
e-mail: balie.kortrijk.secretariaat@telenet.be
www.baliekortrijk.be
Orde van Advocaten
bij de balie te Leuven
Gerechtsgebouw
F. Smoldersplein 5
3000 Leuven
T: 016 21 45 47
e-mail: secretariaat@balieleuven.be
www.balieleuven.be

Orde van Advocaten
bij de balie Limburg
Gerechtshof
Parklaan 25/9
3500 Hasselt
T: 011 37 98 83
e-mail: secretariaat@balielimburg.be
www.balielimburg.be
Orde van Advocaten
bij de balie te Mechelen
Gerechtshof
Keizersstraat 20
2800 Mechelen
T: 015 20 90 63
e-mail: balie@balie-mechelen.be
www.baliemechelen.be
Orde van Advocaten
bij de balie te Oudenaarde
Gerechtsgebouw
Bourgondiëstraat 5
9700 Oudenaarde
T: 055 33 16 49
e-mail: info@balieoudenaarde.be

Orde van Advocaten
bij de balie te Veurne
Gerechtsgebouw
Peter Benoitlaan 2
8630 Veurne
T: 058 62 64 96

Orde van Vlaamse Balies
Staatsbladsstraat 8
1000 Brussel
T: 02 227 54 70
Specifieke vragen over de stage:
bel de stagelijn op 02 227 54 73
of mail naar
lieve.naessens@ordevanvlaamsebalies.be
www.advocaat.be
www.facebook.com/ordevanvlaamsebalies

Orde van Advocaten
bij de balie te Turnhout
Gerechtshof
Kasteelplein 1
2300 Turnhout
T: 014 42 22 77
e-mail: secretariaat@balieturnhout.be
www.advocatenturnhout.be
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Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel
Tel. 02 227 54 70
www.advocaat.be
info@advocaat.be

Editie 2016, Verantwoordelijke uitgever: Edward Janssens

www.facebook.com/
ordevanvlaamsebalies
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