
 
 
 
 
 
 
 
 

Persoonlijke gegevens 
 
 
Naam:   ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Titel:   ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Geslacht: …………………………………………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum: …………………………………………….. 
 
Geboorteplaats: ……………………………………………… 
 
Nationaliteit: …………………………………………………. 
 
Privéadres: ……………………………………………………………………………………………… 
 
 

Inlichtingen betreffende de uitoefening van het beroep 
Indien er meerdere associaties en adressen zijn, gelieve deze op een afzonderlijk blad te vermelden. 

 
 
Naam van de associatie of het kabinet: 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Hoofdadres van de associatie of het kabinet: 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Adres naar dewelke de briefwisseling mag worden gestuurd(indien verschillend van hoofdadres): 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Wijze van uitvoering van het beroep: 
* Gelieve aan te duiden met een X in het aangewezen hokje 
 

 Individueel 
 Vennoot 
 Medewerker 
 Consultant  
 Andere, ………………………………………………………………. 

 

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING   
op de lijst van de BUITENLANDSE ADVOCATEN van 
de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te 

Brussel 
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Inlichtingen betreffende de balie van oorsprong: 
 
Naam en adres van de Balie of het bevoegde rechtsgebied waarbij u aangesloten bent.  
Indien er meerdere zijn, gelieve de naam en het adres van elke balie te vermelden. 
 
 
1 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum van toelating: …………………………………… 
 
 
2 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum van toelating: ……………………………………… 
 
 
Heeft U uw stage reeds beëindigd ?   Ja   Neen 
 
Bent U momenteel toegelaten uw beroep uit te oefenen bij de balie(s) waarvan U lid bent? 
*Dit veronderstelt, bijvoorbeeld, dat U in het bezit bent van een attest welke U toelaat het beroep uit te oefenen, indien nodig 

bij de betrokken balie.  Indien U negatief antwoordt, gelieve de afdeling “ Allerlei” op pagina 3 in te vullen. 
 

        Ja   Neen 
 
Werd een attest van deze balie(s) bijgevoegd ?   Ja   Neen 
 
Bent U momenteel gedekt door een verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid ?  Zo ja, 
gelieve op een afzonderlijk blad alle inlichtingen desbetreffende mede te delen, met 
inbegrip van de voorwaarden en de hoogte van de dekking. 
 
        Ja   Neen 
 
 

Vroegere aanvraag 
 
Heeft U vroeger een aanvraag tot inschrijving gedaan  ? 
 
Aan onze balie ?      Ja   Neen 
Aan een andere balie ?     Ja    Neen 
 
Indien het antwoord positief is, aan welke balies ? ………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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Indien u positief geantwoord heeft op elke vraag, gelieve alle inlichtingen te vermelden op 
een afzonderlijk blad, zowel betreffende de beslissing van aanvaarding als van de 
weigering. 
 
 

Allerlei 
 
Werd er tegen u een disciplinaire procedure gevoerd voor de rechtbank of voor een 
disciplinaire kamer, alhoewel momenteel geen enkele beslissing ten Uwe laste genomen 
werd ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Heeft u het voorwerp uitgemaakt van een beslissing van schrapping of schorsing ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Hebben zich sedert uw laatste aanvraag (indien er een is) bepaalde gebeurtenissen (zoals 
faling) voorgedaan die uw bekwaamheid tot het uitoefenen van het beroep treffen ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
* Indien U positief geantwoord hebt op één van de hogervermelde vragen, gelieve dan op een afzonderlijk blad alle nodige 
inlichtingen te verschaffen. 
 

 

Inschrijvingsrecht 
 
Het inschrijvingsgeld van 300 € kan worden betaald door overschrijving op rekening 
nummer IBAN: BE68 6300 2220 0834. BIC: BBRUBEBB 
 
Gelieve dit formulier terug te sturen naar: 
 
Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel, 

Gerechtsgebouw, 
Poelaertplein, 

1000 BRUSSEL 
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Verklaring 
 
Ik verklaar dat de inlichtingen verstrekt op huidig formulier correct en volledig zijn op de 
datum van de aanvraag. 
 
Ik verbind er mij toe de balie onmiddellijk in te lichten omtrent elke belangrijke wijziging 
van de informatie verstrekt in huidig formulier die zou tussengekomen zijn tussen de 
datum van vandaag en de beslissing betreffende mijn inschrijving. 
 
Ik verbind er mij toe de deontologische regels van de Nederlandse Orde van Advocaten bij 
de Balie te Brussel te eerbiedigen gedurende de periode van mijn inschrijving en verklaar 
mij akkoord dat tussen deze balie en mijn balie van oorsprong alle informatie van belang 
betreffende mijn beroepsactiviteiten uitgewisseld wordt. 
 
 
 
 
Handtekening + datum, 
 
 
 
 
 
 
Naam. 
 
 
 
N.B.: deze verklaring dient ondertekend en gedateerd te worden.  Indien bepaalde 
inlichtingen ontbreken op het formulier (of onjuist zijn), zal het formulier u 
teruggestuurd worden en uw inschrijving vertraagd worden. 


