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Ontwerp van reglement van orde
Orde van Vlaamse balies (artikel 491 Ger.W.)
Brussel, 21 april 2017

VERSIE 10b – ONTWERP MET WIJZIGINGEN AANGEBRACHT DOOR DE ALGEMENE VERGADERING
OP 23 MAART & 27 APRIL 2016 EN REDACTIONELE EN TAALKUNDIGE REVISIE, VOORGELEGD
AAN DE ALGEMENE VERGADERING VOOR ARIKELSGEWIJZE EN EINDSTEMMING.

I. INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1: definities
Voor:

48

Tegen:

19

Onthouding:

0

Voor de toepassing van dit reglement gelden de volgende definities:
1° Orde van Vlaamse balies: de rechtspersoon omschreven in artikel 488, eerste lid, Ger.W.;
2° algemene vergadering: het in artikel 489 Ger.W. bedoelde orgaan van de Orde van Vlaamse
balies;
3° raad van bestuur: het in artikel 489 Ger.W. bedoelde orgaan van de Orde van Vlaamse balies;
4° voorzitter: de voorzitter van de Orde van Vlaamse balies;
5° voorzitter van de algemene vergadering: het lid van de algemene vergadering verkozen om de
algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies voor te zitten zoals bepaald in dit
reglement van orde;
6° ondervoorzitter: de ondervoorzitter van de Orde van Vlaamse balies;
7° reglement van orde: het reglement van orde bedoeld in artikel 491 Ger.W.;
8° reglement: een reglement van de Orde van Vlaamse balies zoals bedoeld in artikel 496 Ger.W., al
dan niet opgenomen in de Codex Deontologie voor Advocaten;
9° scheidsgerecht: het scheidsgerecht bedoeld in artikel 502 Ger.W.;
10° Federale Raad van de balies: de raad bedoeld in artikel 503 Ger.W.;
11° Orde van advocaten: rechtspersoon bedoeld in artikel 431 Ger.W., deel uitmakend van de Orde
van Vlaamse balies;
12° advocaat: advocaat ingeschreven op het tableau of op een lijst bedoeld in artikel 430 Ger.W.,
van de Ordes van advocaten die de Orde van Vlaamse balies vormen. Voor de toepassing van de
bepalingen van dit reglement van orde wordt een advocaat die kantoor houdt in meerdere
gerechtelijke arrondissementen slechts eenmaal in aanmerking genomen, met name bij die Orde
van advocaten waar hij zijn hoofdkantoor heeft;
13° ressort; rechtsgebied van een hof van beroep zoals omschreven in het Bijvoegsel bij het
Ger.W., 5.
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Artikel 2: zetel
Voor:

62

Tegen:

5

Onthouding:

3

De zetel van de Orde van Vlaamse balies is thans gevestigd te Brussel, Staatsbladsstraat 8. Hij kan
door de algemene vergadering verplaatst worden.

II. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 3: samenstelling van de algemene vergadering
Voor:

49

Tegen:

16

Onthouding:

1

3.1. De algemene vergadering bestaat uit:
- de stafhouders van de Ordes van advocaten, die ambtshalve lid zijn;
- de verkozen leden, ten getale van minstens één advocaat per Orde van advocaten, vermeerderd
met één bijkomend lid per overschreden tweehonderdtal advocaten en een supplementair
bijkomend lid per overschreden zevenhonderdvijftigtal advocaten op 1 december voorafgaand aan
de dag van de verkiezingen;
- de stafhouder van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie, met raadgevende stem;
- de vertegenwoordigers bij de Raad van de balies van de Europese Unie, met raadgevende stem,
voor zover ze geen verkozen lid zijn.
3.2. Het mandaat van het verkozen lid vangt aan op 1 september volgend op de verkiezingen en
duurt drie jaar. Het lid is onbeperkt herkiesbaar, doch kan slechts zes opeenvolgende jaren in de
algemene vergadering zetelen.
3.3. Het mandaat van verkozen lid is persoonlijk: in geval van afwezigheid mag het lid zich laten
vertegenwoordigen door een volmachtdrager die stemgerechtigd lid is van de algemene
vergadering. Slechts één volmacht per volmachtdrager is toegelaten. De stafhouder kan vervangen
worden overeenkomstig artikel 447 Ger.W.. De stafhouder van de Orde van advocaten bij het Hof
van Cassatie kan vervangen worden door zijn vertegenwoordiger, lid van de raad van zijn Orde.

Artikel 4: verkiezing van de leden van de algemene vergadering
Voor:

54

Tegen:

14

Onthouding:

1

Pagina|3 Reglement van orde_Geco_V10b

Art. 4.1. Iedere Orde van advocaten organiseert driejaarlijks de rechtstreekse verkiezing van de te
verkiezen leden van de algemene vergadering, zo mogelijk gelijktijdig met de verkiezingen
bedoeld in artikel 450 Ger.W., bij een afzonderlijke en geheime stemming. Van de verrichtingen
wordt een proces-verbaal opgemaakt, waarvan een eensluidend verklaard afschrift binnen 15
dagen na de verkiezingen aan de Orde van Vlaamse balies wordt toegezonden.
4.2. Alle advocaten zijn stemgerechtigd en verkiesbaar.
4.3. De leden worden verkozen bij betrekkelijke meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemmen is de jongste kandidaat verkozen. De niet-verkozen kandidaten zijn opvolgers, in
volgorde van het aantal behaalde stemmen. Bij staking van stemmen wordt de volgorde van de
opvolgers bepaald door hun leeftijd, waarbij de jongste kandidaat voorrang heeft. Nadat de
stemming gesloten is verklaard, wordt meteen tot telling overgegaan en kondigt de voorzitter de
uitslag af in de algemene vergadering.
4.4. Kan een lid zijn mandaat niet voltooien, dan neemt de eerste in nuttige rang komende
opvolger zijn plaats in voor de resterende duur van dat mandaat. Is er geen verkozen opvolger,
dan wijst de raad van de betrokken Orde van advocaten bij geheime stemming de opvolger aan, en
zendt desbetreffend binnen 15 dagen na de aanwijzing een eensluidend verklaard uittreksel uit
het verslag van de raad van de Orde aan de Orde van Vlaamse balies toe.
Indien een verkozen lid stafhouder is of wordt, zal hij voor de duur van zijn stafhouderschap als
verkozen lid vervangen worden door de eerste in nuttige rang komende opvolger. Is er geen
verkozen opvolger, dan wijst de raad van de betrokken Orde van advocaten bij geheime stemming
de opvolger aan, en zendt desbetreffend binnen 15 dagen na de aanwijzing een eensluidend
verklaard uittreksel uit het verslag van de raad van de Orde aan de Orde van Vlaamse balies toe.
4.5. Minstens 30 dagen vooraf deelt de stafhouder aan de stemgerechtigde leden van de Orde van
advocaten schriftelijk plaats, dag en uur van de kiesverrichtingen mee. Hij nodigt gelijktijdig de
leden van zijn balie die daarvoor in aanmerking komen uit om zich kandidaat te stellen.
Kandidaten dienen schriftelijk hun kandidatuur in bij de stafhouder, uiterlijk om 12 uur 's
middags van de laatste werkdag die een periode van 20 dagen vóór de kiesverrichtingen
voorafgaat.
De stafhouder onderzoekt de geldigheid van iedere kandidatuur, wijst eventueel de kandidaat op
een ongeldigheid, en roept in geval van betwisting bij hoogdringendheid de raad van de Orde
samen, die in laatste aanleg uitspraak doet over de geldigheid van de kandidatuur. De lijst der
kandidaten, opgesteld op basis van anciënniteit op het tableau en op de lijsten bedoeld in artikel
430 Ger.W., wordt bekendgemaakt zodra ze definitief is.
Het stembiljet vermeldt de kandidaten volgens hun anciënniteit op het tableau en op de lijsten
bedoeld in artikel 430 Ger.W..
Een stembiljet wordt bij de telling slechts als geldig aangezien indien er niet meer stemmen op
zijn uitgebracht dan het aantal te verkiezen leden.

***
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[Artikelen nog te hernummeren en te verplaatsen als volgt in definitieve versie na definitieve
goedkeuring:
Artikel 5: bevoegdheden van de algemene vergadering
Artikel 6: werking van de algemene vergadering
Artikel 7: indienen en bespreken van reglementen]
***
Artikel 5: werking van de algemene vergadering
Voor:

39

Tegen:

29

Onthouding:

1

5.1. De algemene vergadering verkiest tijdens de eerste algemene vergadering van iedere
legislatuur haar voorzitter uit de verkozen leden van de algemene vergadering.
De aldus verkozen voorzitter van de algemene vergadering roept de algemene vergadering samen
en zit ze voor. Hij bepaalt dag, plaats en uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt. De
eerste algemene vergadering van iedere legislatuur wordt samengeroepen en voorgezeten door de
voorzitter.
Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter van de algemene vergadering wordt hij
vervangen door een lid van de algemene vergadering, dat door de algemene vergadering wordt
aangewezen.
5.2.De algemene vergadering vergadert minstens eenmaal per trimester en telkens wanneer de
raad van bestuur of wanneer minstens twee tiende van de stemgerechtigde leden het vraagt.
De

uitnodiging

voor

de

algemene

vergadering

vermeldt

de

agenda.

Behoudens

bij

hoogdringendheid moet de uitnodiging voor de algemene vergadering uiterlijk 14 dagen voor de
vergadering verzonden worden. Wanneer ten minste twee tiende van de stemgerechtigde leden om
een vergadering vraagt, richten ze dat verzoek aan de voorzitter van de algemene vergadering en
vermelden ze daarbij de te bespreken agendapunten. Daarna roept de voorzitter van de algemene
vergadering de algemene vergadering bijeen binnen de maand na de aanvraag.
5.3. De voorzitter bepaalt de agenda.
Indien de algemene vergadering overeenkomstig artikel 5.2 wordt bijeengeroepen op verzoek van
twee tiende van de leden, bepalen die leden de agenda. De voorzitter kan agendapunten
toevoegen.
Indien ten minste één tiende van de leden acht dagen voor de vergadering schriftelijk om een
agendapunt heeft verzocht, is de voorzitter verplicht dat te agenderen.
De overige leden worden hiervan onverwijld verwittigd.
5.4. De voorzitter van de algemene vergadering of een door hem aangewezen persoon controleert
de regelmatigheid van de samenstelling van de vergadering en de geldigheid van de volmachten
en vertegenwoordigingen.
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Een bureau, bestaande uit de voorzitter van de algemene vergadering en het oudste en jongste
aanwezige stemgerechtigde lid van de vergadering, beslecht de betwistingen hieromtrent.
5.5. De leden van de raad van bestuur nemen aan de algemene vergadering deel met raadgevende
stem. Zij verlaten de vergadering bij tegenstrijdigheid van belangen of wanneer vier tiende van de
aanwezige leden het wenselijk acht.
5.6. De algemene vergadering kan alleen beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van
haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dat quorum niet bereikt, dan wordt een tweede
vergadering bijeengeroepen die beraadslaagt en beslist ongeacht het aantal aanwezige leden, voor
zover dat in een bijzondere uitnodiging uitdrukkelijk is aangekondigd. Indien op die tweede
vergadering het quorum niet wordt bereikt, kan ze uitsluitend beslissen over punten die
uitdrukkelijk in de bij de bijzondere uitnodiging gevoegde agenda zijn vermeld.
Tenzij anders bepaald, beslist de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen en wordt
voor de berekening van de in dit reglement van orde bepaalde meerderheden geen rekening
gehouden met onthoudingen, blanco of ongeldige stemmen.
5.7. De vergaderingen zijn openbaar voor de advocaten, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering te beslissen om met gesloten deuren te vergaderen.
5.8. Overeenkomstig artikel 3.3 mag een verkozen lid zich laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager die stemgerechtigd lid van de algemene vergadering is.
Die volmacht moet algemeen zijn en zonder beperkingen zijn.
De volmacht moet worden bezorgd aan de voorzitter van de algemene vergadering of een door
hem aangewezen persoon.
Een volmachtdrager kan maximaal één volmacht bezitten.
5.9. De voorzitter van de algemene vergadering of de door hem aangewezen persoon is belast met
de organisatie van de stemverrichtingen en de tellingen, met inbegrip van de vaststelling van het
vereiste quorum.
Alle stemmingen gebeuren openbaar en in de regel elektronisch, behoudens de in het reglement
van orde bepaalde uitzonderingen. Eerst worden de stemmen “voor” geteld, dan de stemmen
“tegen” en vervolgens de onthoudingen.
De algemene vergadering kan steeds over een welbepaald punt een geheime stemming houden.
De stemmingen over personen gebeuren steeds geheim.
Indien gestemd moet worden over een tekst, wordt die voor de stemming, bij voorkeur
elektronisch, gevisualiseerd.
5.10. De algemene vergadering stemt bij voorrang over de moties van orde, zoals:
- een voorstel tot vergadering met gesloten deuren
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- een voorstel tot verdaging of weglating van een agendapunt
- een voorafgaande vraag over de toepassing van de procedure
- een voorstel tot verdaging of beëindiging van het debat
- een voorstel tot verdaging van de stemming
Moties van orde worden hetzij schriftelijk, hetzij mondeling ingediend zowel voor als tijdens de
vergadering.
De raad van bestuur en ieder lid van de algemene vergadering kunnen een motie van orde
indienen.
5.11. Van iedere algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden en wordt een
verslag opgesteld, dat de voorzitter van de algemene vergadering ondertekent.
Het ontwerpverslag wordt aan de leden van de algemene vergadering meegedeeld, uiterlijk drie
weken na de vergadering. De leden van de algemene vergadering bezorgen de voorzitter van de
algemene vergadering schriftelijk hun opmerkingen bij het verslag uiterlijk de dag van de
volgende vergadering.
Het verslag wordt goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering.
De voorzitter van de algemene vergadering ondertekent het verslag onder de woorden
"goedgekeurd door de algemene vergadering op ...".
Alle door de algemene vergadering goedgekeurde verslagen zijn openbaar en ter inzage voor alle
advocaten zowel elektronisch als op de zetel van de Orde van Vlaamse balies.

Artikel 6: indienen en bespreken van reglementen
Voor:

48

Tegen:

22

Onthouding:

1

6.1. De raad van bestuur, een commissie of één tiende van de leden van de algemene vergadering
kan een ontwerp van reglement ter behandeling indienen bij de algemene vergadering.
Een ontwerp van reglement kan een nieuw reglement, de wijziging van een bestaand reglement of
de intrekking van een bestaand reglement bevatten.
Elk ontwerp van reglement wordt met een begeleidende nota bezorgd aan de voorzitter van de
algemene vergadering. Hij kan aanvullende documenten toevoegen aan de nota.
Het ontwerp van reglement, vergezeld van de documentatie, wordt aan de leden van de algemene
vergadering en de leden van de raad van bestuur meegedeeld binnen een maand na ontvangst. De
voorzitter van de algemene vergadering agendeert het ontwerp van reglement op de eerst nuttige
algemene vergadering.
De voorzitter van de algemene vergadering kan bij hoogdringendheid van voormelde termijn
afwijken.
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6.2. De indieners stellen het ontwerp voor en lichten het toe.
Na die bespreking beslist de algemene vergadering of het wenselijk is de materie te
reglementeren.
Indien de algemene vergadering beslist van wel, kan ze bij meerderheid van stemmen één van de
drie volgende beslissingen nemen:
-

Het ontwerp van reglement wordt onmiddellijk, desgevallend na mondelinge amendering,
aan de algemene vergadering ter stemming voorgelegd. In voorkomend geval worden het
ontwerp van reglement en de ter vergadering ingediende amendementen op dezelfde
vergadering besproken en gestemd;

-

Het ontwerp van reglement wordt aangehouden door de algemene vergadering; de termijn
van amendering en het tijdstip van verdere behandeling worden vastgelegd;

-

Het ontwerp van reglement wordt door de algemene vergadering verzonden naar een
commissie met als opdracht een aangepast ontwerp in te dienen rekening houdend met de
richtlijnen van de algemene vergadering.

Wanneer een ontwerp verzonden wordt naar de commissie, stelt die binnen de drie maanden na
verzending een aangepast ontwerp van reglement op. Dat bezorgt zij aan de voorzitter van de
algemene vergadering samen met een verslag van de behandeling van het ontwerp in de
commissie. De commissie kan de voorzitter van de algemene vergadering verzoeken van die
termijn af te wijken. De commissie kan de indieners van het reglement op hun verzoek horen. Het
aangepast ontwerp wordt opnieuw voorgelegd aan de algemene vergadering, die opnieuw handelt
conform artikel 6.2.
6.3. Amendementen kunnen worden ingediend binnen de door de algemene vergadering bepaalde
termijn.
De raad van bestuur en elk lid van de algemene vergadering kunnen, bij voorkeur elektronisch,
amendementen indienen bij de voorzitter van de algemene vergadering. De indiener neemt in zijn
amendement het betreffende artikel op en stelt een alternatieve tekst voor, tezamen met de
verantwoording van die wijziging. De raad van bestuur kan alternatieve amendementen indienen
op de amendementen ingediend door de leden van de algemene vergadering.
Ingeval de algemene vergadering het ontwerp eerder had verzonden naar een commissie, worden
de amendementen eerst ter bespreking voorgelegd aan de commissie alvorens zij opnieuw worden
voorgelegd aan de algemene vergadering. De commissie groepeert de ingediende amendementen
artikel per artikel, bespreekt het ontwerp en de amendementen en kan de tekst amenderen en
alternatieven voorstellen. Op hun verzoek kunnen de indieners van amendementen door de
commissie worden gehoord. De commissie stelt een aangepast ontwerp op en een verslag van de
behandeling van het ontwerp in de commissie. Ze bezorgt beide aan de voorzitter van de
algemene vergadering. De voorzitter van de algemene vergadering deelt het ontwerp en het
verslag mee aan de leden van de algemene vergadering minstens twee weken voorafgaand aan die
algemene vergadering.
Amendementen die door de commissie worden verworpen, worden niet meer besproken door de
algemene vergadering, tenzij een lid van de algemene vergadering daarop aandringt.
6.4. De algemene vergadering stemt artikelsgewijs omtrent het ontwerp en de amendementen.
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Na de stemming over alle amendementen bij een artikel wordt een voorstel van aangepast artikel
ter stemming gelegd. Na de stemming van alle artikelen wordt de geamendeerde tekst ter
eindstemming voorgelegd.
Artikel 7: bevoegdheden van de algemene vergadering
Voor:

60

Tegen:

9

Onthouding:

3

7.1. De algemene vergadering vertegenwoordigt de advocaten en is het hoogste orgaan. De
algemene vergadering heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om te beslissen over alle zaken die
tot de bevoegdheid van de Orde van Vlaamse balies behoren. Haar reglementaire beslissingen
binden alle advocaten en alle Ordes van advocaten.
7.2. Uitsluitend de algemene vergadering:
- verkiest en ontslaat de leden van de raad van bestuur en bepaalt de eventuele vergoeding van
hun mandaat;
- keurt het reglement van orde goed en brengt er wijzigingen in aan;
- stelt de reglementen vast en brengt er wijzigingen in aan;
- keurt het beleidsplan van de raad van bestuur goed en oefent controle uit op de werking van de
raad van bestuur;
- keurt de begroting goed die de raad van bestuur haar jaarlijks voorlegt. Het ontwerp van
begroting wordt minstens 15 dagen vooraf aan de leden van de algemene vergadering
overgemaakt;
- bepaalt op basis van de goedgekeurde begroting de jaarlijkse bijdrage die door iedere advocaat
verschuldigd is per 1 januari van het werkingsjaar;
- keurt jaarlijks vóór 30 juni de rekeningen goed en verleent kwijting aan de bestuurders, nadat
de raad van bestuur met rekening en verantwoording verslag heeft gedaan over het afgelopen
boekjaar, dat met het kalenderjaar samenvalt. De rekeningen worden minstens 15 dagen vooraf
aan de leden van de algemene vergadering overgemaakt;
- wijst de drie scheidsrechters aan die deel uitmaken van het scheidsgerecht, uit een lijst van
kandidaten die de raad van bestuur voordraagt en die minstens tweemaal zoveel kandidaten telt
als aan te wijzen scheidsrechters;
- wijst de vertegenwoordigers aan bij de Raad van de balies van de Europese Unie (CCBE);
- wijst de afgevaardigden van de Orde van Vlaamse balies in de Federale Raad van de balies aan,
uit een lijst van minstens acht kandidaten voorgedragen door de raad van bestuur;
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- draagt de stafhouders of voormalige stafhouders voor die ingevolge artikel 428ter § 7 en § 9
Ger.W. als lid of als plaatsvervanger deel uitmaken van de aldaar bedoelde commissie van beroep;
- draagt de advocaten voor die ingevolge artikel 428quater § 3 en § 5 Ger.W. als lid of als
plaatsvervanger deel uitmaken van de aldaar bedoelde examencommissie.
Artikel 8: commissies van de algemene vergadering
Voor:

58

Tegen:

11

Onthouding:

3

8.1. De algemene vergadering kan commissies oprichten en ontbinden. Zij bepaalt de opdracht, de
duur, en de samenstelling ervan. Commissies bestaan uit maximaal twintig leden.
8.2. Tenzij de algemene vergadering dit verbiedt, kunnen de aldus samengestelde commissies
leden coöpteren.
8.3. De door de algemene vergadering opgerichte commissies hebben uitsluitend adviserende
bevoegdheid.
8.4. De algemene vergadering evalueert jaarlijks de werking van de door haar opgerichte
commissies op de eerste vergadering van september.
8.5. Tenzij de algemene vergadering het anders bepaalt, zetelt in elke commissie een bestuurder,
die de commissie voorzit.
8.6. De commissievergaderingen zijn niet openbaar.

III. RAAD VAN BESTUUR

Artikel 9: samenstelling van de raad van bestuur
Voor:

39

Tegen:

22

Onthouding:

5

9.1. De raad van bestuur bestaat uit acht advocaten, onder wie de voorzitter.
9.2. Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met dat van voorzitter of lid van de algemene
vergadering, stafhouder of lid van een raad van de Orde van advocaten en met dat van voorzitter,
secretaris of lid van de tuchtraad van eerste aanleg of de tuchtraad van beroep.
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Artikel 10: verkiezing van de leden van de raad van bestuur
Voor:

52

Tegen:

17

Onthouding:

3

10.1. De algemene vergadering, daarbij voorgezeten door haar oudste lid, verkiest driejaarlijks de
leden van de raad van bestuur. De voorzitter wordt bij afzonderlijke stemming verkozen.
10.2. Alle advocaten zijn verkiesbaar, behoudens verbod op basis van artikel 460 Ger.W.
10.3. Minstens 60 dagen vooraf nodigt de voorzitter alle advocaten uit tot kandidaatstelling en
deelt hij gelijktijdig aan alle leden van de algemene vergadering de modaliteiten van de
kiesverrichtingen mee.
Kandidaten dienen schriftelijk en tegen ontvangstbewijs hun kandidatuur in bij de voorzitter,
uiterlijk om 12 uur 's middags van de laatste werkdag die een periode van 30 dagen vóór de
kiesverrichtingen voorafgaat.
Drie daartoe gemachtigde leden van de algemene vergadering onderzoeken de geldigheid van
iedere kandidatuur en doen, na oproeping van de kandidaat om gehoord te worden, in laatste
aanleg uitspraak over de geldigheid van de kandidatuur.
Zodra de termijn voor kandidaatstelling verstreken is, wordt de lijst der kandidaten in alfabetische
volgorde bekendgemaakt.
Het stembiljet voor de verkiezing van de voorzitter en het stembiljet voor de verkiezing van de
andere bestuurders, vermelden telkens de lijst der kandidaten in alfabetische volgorde. Een
stembiljet wordt bij de telling slechts als geldig beschouwd indien er niet meer stemmen op zijn
uitgebracht dan het aantal te begeven mandaten.
10.4.

De voorzitter wordt verkozen met een meerderheid van ten minste de helft van de

stemmen van alle aanwezigen indien er slechts een kandidaat is. Hij wordt verkozen met een
meerderheid van ten minste de helft van de stemmen indien er meerdere kandidaten zijn. Zijn er
meerdere kandidaten en haalt in de eerste ronde geen der kandidaten de meerderheid, dan volgt
onmiddellijk een tweede ronde tussen de twee kandidaten die tijdens de eerste ronde de meeste
stemmen behaalden. Bij staking van stemmen om vast te stellen wie als tweede kandidaat naar de
tweede ronde gaat, geniet de jongste kandidaat voorrang. Bij staking van stemmen in de tweede
ronde is de jongste kandidaat verkozen.
De overige leden van de raad van bestuur worden verkozen volgens rang van het individueel
aantal behaalde stemmen. Bij staking van stemmen is de jongste kandidaat verkozen.
Nadat de stemming gesloten is verklaard, worden de stemmen geteld en kondigt de voorzitter van
de algemene vergadering in de algemene vergadering de uitslag van die telling af. De uitslag wordt
ook via de website bekend gemaakt.
Van de kiesverrichtingen wordt een proces-verbaal opgemaakt.
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10.5. Het mandaat van lid van de raad van bestuur vangt aan op 1 september volgend op de
verkiezingen en duurt drie jaar.
Een bestuurder kan slechts twee volledige opeenvolgende verkozen mandaten zetelen in de raad
van bestuur, tenzij hij voor het daaropvolgend mandaat verkozen wordt als voorzitter.
Het mandaat van voorzitter kan slechts tweemaal worden opgenomen en is daarna niet
hernieuwbaar. Als de voorzitter een onvolledige bestuurstermijn heeft ingevuld ten gevolge de
opvolging van een vorige voorzitter, kan hij daarna nog maximaal tweemaal het voorzitterschap
opnemen.
Een bestuurder is herkiesbaar na een onderbreking van drie jaar.
10.6.

De algemene vergadering kan te allen tijde een bestuurder ontslaan.

Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, verkiest de eerstvolgende nuttige algemene
vergadering een nieuwe bestuurder om het lopende mandaat te voltooien, volgens de bepalingen
van de artikelen. 10.2 tot en met 10.5.

Artikel 11: verkiezing van de ondervoorzitter
Voor:

38

Tegen:

29

Onthouding:

3

11.1. Het jaar voor de verkiezingen bedoeld in artikel 10.1, wordt een ondervoorzitter verkozen.
De ondervoorzitter wordt verkozen met een meerderheid van ten minste de helft van de stemmen
van alle aanwezigen indien er slechts een kandidaat is. Hij wordt verkozen met een meerderheid
van ten minste1 de helft van de stemmen indien er meerdere kandidaten zijn. Zijn er meerdere
kandidaten en haalt in de eerste ronde geen van de kandidaten de meerderheid, dan volgt
onmiddellijk een tweede ronde tussen de twee kandidaten die tijdens de eerste ronde de meeste
stemmen behaalden. Bij staking van stemmen om vast te stellen wie als tweede kandidaat naar de
tweede ronde gaat, geniet de jongste kandidaat voorrang. Bij staking van stemmen in de tweede
ronde is de jongste kandidaat verkozen.
11.2. Het mandaat van de ondervoorzitter duurt één jaar en vangt aan in het derde bestuursjaar
van de raad van bestuur.
11.3 Drie daartoe gemachtigde leden van de algemene vergadering onderzoeken de geldigheid van
iedere kandidatuur en doen, na oproeping van de kandidaat om gehoord te worden, in laatste
aanleg uitspraak over de geldigheid van de kandidatuur.

1

Taalkundige tekstaanpassing.
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Artikel 12: werking van de raad van bestuur
Voor:

53

Tegen:

13

Onthouding:

3

12.1. De raad van bestuur vormt een college dat wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij diens
afwezigheid of verhindering door een bestuurder die door de raad van bestuur aangewezen is. De
raad van bestuur kan alleen beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van zijn leden
aanwezig is.
De ondervoorzitter woont de vergadering bij met raadgevende stem, tenzij hij bestuurder is.
12.2. De raad van bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter doorslaggevend.
12.3. Een bestuurder kan een volmacht geven aan een andere bestuurder. Een volmachthouder kan
maximaal één volmacht bezitten.

Artikel 13: bevoegdheden van de raad van bestuur
Voor:

62

Tegen:

7

Onthouding:

3

Onverminderd de bepalingen van artikel 7, is de raad van bestuur bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn om de opdrachten en taken te verwezenlijken die de wet aan
de Orde van Vlaamse balies toevertrouwt, en om het beleidsplan te realiseren dat hij bij aanvang
van zijn driejarig mandaat ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorlegt. De raad van
bestuur wendt daarbij de financiële middelen aan die ter beschikking zijn overeenkomstig de
goedgekeurde begroting.
Hij staat in voor de algemene organisatie van de Orde van Vlaamse balies, die wordt uitgebouwd
volgens de opdrachten en taken die aan haar worden toevertrouwd, en het goedgekeurde
beleidsplan. Hij werft daartoe de nodige personeelsleden aan.
Hij vertegenwoordigt de Orde van Vlaamse balies bij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
handelingen.
Hij wijst bij verhindering van de voorzitter het lid van de raad van bestuur aan dat hem vervangt.
Hij bereidt de algemene vergadering voor en voert haar beslissingen uit.
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Artikel 14: commissies van de raad van bestuur
Voor:

57

Tegen:

10

Onthouding:

3

Onverminderd de bepalingen van artikel 8 kan de raad van bestuur commissies oprichten, die de
raad van bestuur adviseren.
De raad van bestuur bepaalt de opdracht, de duur, en de samenstelling ervan. Commissies bestaan
uit maximaal twintig leden.
Tenzij de raad van bestuur dit verbiedt, kunnen de aldus samengestelde commissies leden
coöpteren.
De raad van bestuur evalueert jaarlijks de werking van de door haar opgerichte commissies.
Tenzij de raad van bestuur het anders bepaalt, zetelt in elke commissie een bestuurder, die de
commissie voorzit.
De commissievergaderingen zijn niet openbaar.

IV. SLOTBEPALINGEN

Artikel 15: wijzigingsbepaling
Voor:

60

Tegen:

11

Onthouding:

1

Wijzigingen aan dit reglement van orde gebeuren uitsluitend door de algemene vergadering en
zijn enkel mogelijk in aanwezigheid van twee derde van de leden en met een twee derde
meerderheid van de stemmen.
De algemene vergadering kan over wijzigingen in het reglement van orde alleen dan op geldige
wijze beraadslagen en

besluiten wanneer

aangegeven in de oproeping.

Artikel 16: inwerkingtreding
Voor:

44

Tegen:

13

Onthouding:

9
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de

voorgestelde

wijzigingen

bepaaldelijk

zijn

Dit reglement treedt in werking op 1 september 2016.

Artikel 17: overgangsbepalingen
Voor:

48

Tegen:

17

Onthouding:

6

17.1. De eerste verkiezing van de verkozen leden van de algemene vergadering conform artikel 4
vindt plaats in de loop van de maand juni 2018. Hun mandaat vangt aan op 1 september 2018
voor een duur van 3 jaar.
17.2. De eerste verkiezing van de ondervoorzitter vindt plaats in de loop van de maand november
2016. Zijn mandaat vangt aan op 1 januari 2017 en loopt af op 31 augustus 2017.
17.3. De eerste verkiezing van de voorzitter en de raad van bestuur vindt plaats in de loop van de
maand juni 2017. Hun mandaat vangt aan op 1 september 2017.
17.4. De commissies worden op de eerst nuttige vergaderingen van de raad van bestuur en de
algemene vergadering in oktober 2016 opnieuw samengesteld.

Artikel 18: opheffingsbepalingen
Voor:

47

Tegen:

15

Onthouding:

9

Dit reglement heft het besluit werking algemene vergadering op, zoals goedgekeurd op de
algemene vergadering op 12 maart 2008, en het reglement van orde, zoals goedgekeurd door de
algemene vergadering op 7 november 2001 en bekrachtigd bij Koninklijk Besluit van 17 februari
2002.

Eindstemming ontwerp van reglement van orde versie 10:
Voor:

28

Tegen:

42

Onthouding:

2

Pagina|15 Reglement van orde_Geco_V10b

