CHECKLIST + INFO
Voor beginnende advocaten

Je gaat binnenkort aan de slag als advocaat aan de balie West-Vlaanderen. Een goede keuze!
De Conferenties Jonge Balie (verspreid over Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne) vormen een trefpunt waar
de advocaten op zowel formele als informele wijze met elkaar in contact komen. Daarnaast voorzien wij
ook vormingen en zetten wij ons in voor de stagiairs. Zo willen wij jullie door middel van dit overzicht
graag helpen bij het vervullen van jullie verplichtingen als beginnend stagiair.
De coronacrisis heeft alles voor ons veranderd en zal ook een invloed hebben op jullie eerste stappen
aan de balie. In deze checklist geven we de stand van zaken zoals deze op vandaag (augustus 2020)
gekend is. In geval van wijzigingen brengen wij jullie zo snel mogelijk op de hoogte. Wij raden aan dat
jullie zich ook registreren op onze informele kanalen (Facebook, Whatsapp, enz.), zodat jullie zeker geen
enkele wijziging missen. Jullie kunnen dit via de QR-codes op de laatste bladzijde van deze checklist.
Het eerste belangrijke moment dat je in je agenda moet noteren is het infomoment van vrijdag 21
augustus 2020. Op dit infomoment dat omwille van de coronamaatregelen digitaal (in de vorm van een
webinar) zal doorgaan, worden jullie verplichtingen als beginnend stagiair meer in detail besproken.
Veel succes met je eerste stappen aan de balie en tot binnenkort!
Wat?

Wanneer?

Contact opnemen met het secretariaat van de balie op
050/33.16.80 of per e-mail op info@baliewestvlaanderen.be

—

Infomoment (digitaal)

21 augustus 2020 om 14u

Openen van een professionele rekening en een derdenrekening
Inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen

Vóór het aanvangen van je
zelfstandige activiteit

Melden bij je ziekenfonds dat je zelfstandig bent geworden
Btw-identificatie
Brief aan de stafhouder met verzoek tot opname
Overmaken verplichte documenten aan het baliesecretariaat en
aanmelden op www.advocaat.be
Contact met de stagesecretaris

Best vóór 13 september 2020
(en ten laatste vóór de
raadzitting van de raad van de
Orde)

Neerleggen diploma op de griffie van het parket-generaal
(Savaanstraat 11/101 te Gent)

Ten minste 5 werkdagen vóór
de eedaflegging

Kopen van een toga

Nodig bij de eedaflegging

Eedaflegging (oud gerechtsgebouw Hof van beroep te Gent,
Koophandelsplein, plechtige zittingszaal)

1 september 2020 (namiddag)
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INFO VOOR BEGINNENDE ADVOCATEN

2020-2021

ALGEMENE VERPLICHTINGEN
1. Openen van een professionele rekening en een derdenrekening
Als advocaat moet je een professionele rekening en een
derdenrekening openen.
Onze partner ING PRIVALIS begeleidt je hierin
graag. Voor meer info, klik hier.
2. Inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
Vervolgens moet je als vrije beroeper "in wording" je inschrijven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen. Bij de inschrijving in de KBO ontvang je
automatisch een ondernemingsnummer (= een uniek identificatienummer dat de
KBO toekent aan iedere onderneming).
De inschrijving bij de KBO doe je via een erkend ondernemingsloket van de
FOD Economie. Normaal kan je deze inschrijving ook automatisch regelen bij je
aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds (zie hierna).

3. Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen
Als zelfstandige sta je zelf in voor het betalen van je socialezekerheidsbijdragen.
Daarom moet je je - uiterlijk op de dag van de start van je zelfstandige activiteit aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.
Onze partner Acerta helpt je met dit alles graag
verder (zowel met de inschrijving in de KBO als bij
een sociaal verzekeringsfonds).
4. Melden bij je ziekenfonds dat je zelfstandige bent geworden
Op het ogenblik dat je je aansluit bij een sociaal verzekeringsfonds, moet je je
ook apart aansluiten bij een ziekenfonds (voor een overzicht van de
ziekenfondsen, klik hier).
5. Btw-identificatie
Sinds 1 januari 2014 zijn advocaten in België aan de btw onderworpen.
Sindsdien moet je als beginnend stagiair je identificatie bij de btw regelen.
Je kan dit zelf doen bij het btw-controlekantoor, ofwel vragen aan je boekhouder
of je sociaal verzekeringsfonds.
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ANDERE TIPS
De rechter spreek je
aan met ‘meneer of
mevrouw de
voorzitter’.
Begroet ook steeds
het Openbaar
Ministerie met
‘mevrouw of
meneer de
procureur’, indien
deze aanwezig is.
Het Openbaar
Ministerie zetelt
telkens links van de
rechter.
Laat je telkens
voorstellen door de
confrater met de
meeste anciënniteit
die in de zittingzaal
aanwezig is ten
aanzien van
rechters waarvoor je
nog niet hebt
gepleit.
Neem
veiligheidshalve
altijd je toga mee
naar de rechtbank.

INFO VOOR BEGINNENDE ADVOCATEN

2020-2021

BALIEVERPLICHTINGEN
ANDERE TIPS
6. Contact opnemen met baliesecretariaat en infomoment
Wij raden aan om op voorhand contact op te nemen met het secretariaat van de
balie. Je kan dit op 050/33.16.80 of via info@baliewestvlaanderen.be.
Zoals hierboven reeds vermeld, zal er op 21 augustus 2020 om 14u een digitaal
infomoment plaatsvinden waarop al je verplichtingen in het kader van je stage
meer in detail worden besproken. De uitnodiging voor deze online sessie
ontvangen jullie binnenkort.

7. Eedaflegging
Ten minste 5 werkdagen voor de datum van de eedaflegging moet je verplicht je
origineel diploma neerleggen op het parket van het hof van beroep te Gent
(Savaanstraat 11/101 te Gent).
De eedaflegging zal dit jaar doorgaan op dinsdagnamiddag 1 september 2020,
waarbij jullie (gelet op de huidige maatregelen) in blokken van 10 zullen worden
ontvangen. Volg nauwgezet de instructies op die worden meegedeeld.
Tijdens de eedaflegging is het dragen van een toga verplicht. Je doet er dus
goed aan om op voorhand een toga aan te schaffen of er 1 te lenen van een
confrater.
8. Inschrijving en opname op de lijst van de advocaten-stagiairs
Om je stage aan te vatten moet je ook een brief richten tot de stafhouder met de
vraag tot opname op de lijst van de advocaten-stagiairs (met vermelding van de
datum van je diploma en vermelding van de naam van je patron).
Je moet ook verschillende documenten en informatie bezorgen aan het
baliesecretariaat, waaronder:
- je stageovereenkomst (het model van de OVB vind je hier);
- een bewijs van de opening van een professionele rekening en derdenrekening

en volmacht aan de stafhouder (enkel voor wat betreft de derdenrekening);
- je ondernemingsnummer, een pasfoto en een ingevulde versie van de

documenten die je zal ontvangen van het baliesecretariaat.
Je moet ook een afspraak vastleggen met de stagesecretaris.
Tenslotte moet je je ook elektronisch registreren op www.advocaat.be, en meer
bepaald op het tabblad ‘inschrijven aan de balie’.
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Bij neerlegging van
een conclusie neem
je best een kopie
mee van het
voorblad van de
conclusie om als
bewijs te laten
stempelen en/of
ondertekenen door
de griffie.
In de Kortrijkse
correctionele
rechtbank staat de
burgerlijke partij
links en de
verdediging rechts.
Hetzelfde geldt voor
de Ieperse en
Veurnse
correctionele
rechtbank. In de
Brugse
correctionele
rechtbank is dit
echter het
tegenovergestelde
(telkens bekeken
vanuit de zaal).
Advocaten betalen
een baliebijdrage.
Met deze bijdrage
worden o.a.
verschillende
verzekeringen
afgesloten.
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9. Word lid van de stagiairsgroep en stay up to date!

WHATSAPP

We hebben op Facebook en Whatsapp een groep opgericht waarop we
updates doorgeven en waarop jullie met vragen terecht kunnen.
Word lid via de QR-codes die je rechts op deze pagina terugvindt!
10. Balielessen en andere verplichtingen
Als beginnende stagiair moet je in de loop van je stage nog aan een aantal
andere verplichtingen voldoen, waaronder de beroepsopleiding en
pleitoefening. Deze verplichtingen zullen dit jaar mogelijks verschillend worden
ingevuld, gelet op de coronamaatregelen.

FACEBOOK

11. Activiteiten van de Conferenties
De Conferenties Jonge Balie Kortrijk, Brugge, Veurne en Ieper organiseren zo
goed als elke maand activiteiten voor de advocaten van onze West-Vlaamse
balie. Dé ideale gelegenheid om je confraters te leren kennen!

CONTACTEER ONS GERUST
Heb je vragen, problemen, opmerkingen, onduidelijkheden, … enz., aarzel dan zeker niet om contact
met ons op te nemen.
Onze gegevens:
- cjbbrugge@baliewestvlaanderen.be
- cjbieper@baliewestvlaanderen.be
- cjbkortrijk@baliewestvlaanderen.be
- cjbveurne@baliewestvlaanderen.be
- info@baliewestvlaanderen.be

Tot binnenkort op één van onze activiteiten!
De besturen van de Conferenties Jonge Balie Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne
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