DE WEG NA AR DE FUSIE

Artikel 1.
De Stafhouder, de Vice-Stafhouder en de gewone leden van de Raad,
worden jaarlijks in de loop van de maand juni rechtstreeks gekozen
door de Algemene Vergadering van de Orde, waarvoor alle van de Orde
deel uitmakende advocaten en advocaten ingeschreven op de lijst van
de advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een
andere lidstaat van de Europese Unie, worden opgeroepen, behalve zij
die bij uitvoerbare tuchtbeslissing van het kiesrecht zijn uitgesloten.
De verkiezingen gebeuren op de door dit reglement en door de Raad van
de Orde voorgeschreven wijze.
De Raad van de Orde is samengesteld uit de Stafhouder en de bij art.
449 Ger. W. toegestane aantal leden van de Raad, waarvan één lid de
Vice-Stafhouder is, die rechtstreeks wordt verkozen.

Artikel 2.
De Stafhouder, de Vice-Stafhouder en de gewone leden van de Raad,
worden gekozen onder de van de Orde deel uitmakende voormelde
advocaten, uitgezonderd de advocaten die voor de functies van
Stafhouder en Vice-Stafhouder niet herkiesbaar zijn en de advocaten
die bij uitvoerbare tuchtbeslissing van verkiesbaarheid zijn uitgesloten.

Artikel 3.
Aan gezegde voorwaarden van verkiesbaarheid moet per 15 mei
voorafgaand aan de verkiezing zijn voldaan.

Artikel 4.
De Stafhouder, de Vice-Stafhouder en de gewone leden van de Raad,
worden voor de duur van het daaropvolgend gerechtelijk jaar verkozen.
Aansluitend en in dezelfde functie zijn de Stafhouder en de ViceStafhouder éénmaal herkiesbaar. De gewone raadsleden blijven in deze
hoedanigheid onbeperkt herkiesbaar.

VERKIEZINGSREGLEMENT
BALIE WESTVLAANDEREN

Artikel 5.
Kandidaatstellingen voor zowel het stafhouderschap, als het vice-stafhouderschap en het gewoon
lidmaatschap van de Raad moeten uiterlijk tegen 12.00 uur van de laatste werkdag vóór 16 mei schriftelijk
of elektronisch tegen ontvangstbewijs bij de Orde worden ingediend.
.
Artikel 6.
Op een buitengewone zitting onverwijld na 15 mei onderzoekt de Raad alle kandidaatstellingen, en stelt
de kieslijsten vast.
Bij gebreke aan geldig bevonden kandidaatstelling voor het stafhouderschap zijn voor deze functie
ambtshalve kandidaat alle zittende gewone raadsleden.
Bij gebreke aan geldig bevonden kandidaatstelling voor het vice-stafhouderschap zijn voor deze functie
ambtshalve kandidaat alle zittende gewone raadsleden, uitgezonderd de Oud-Stafhouders en de
gewezen Vice-Stafhouders.
Wanneer het aantal geldig bevonden kandidatuurstellingen voor gewoon raadslid niet minstens
overeenstemt met het aantal te begeven mandaten plus vijf (5), zijn alle gewone leden van de
Raden van de Orde in de samenstelling van het lopend gerechtelijk jaar en de 2 daaraan voorafgaande
gerechtelijke jaren van rechtswege kandidaat.
Deze ambtshalve kandidaten worden op de hoogte gesteld van hun kandidatuur en kunnen van deze
kandidatuur afzien door dit op dezelfde wijze als voor kandidaatstelling ter kennis te brengen bij de Orde
voor 31 mei om 12 uur. Zij dienen omtrent deze mogelijkheid op de hoogte gebracht te worden in het
supra vermeld bericht.
De secretaris van de Raad maakt afzonderlijke lijsten op met de kandidaten voor het stafhouderschap,
het vice-stafhouderschap en het gewone lidmaatschap van de Raad. De kandidaten worden gerangschikt
volgens hun tableau-anciënniteit.

Artikel 7.
De kieslijsten voor het stafhouderschap, het vice-stafhouderschap en de overige gewone raadsleden,
worden op afzonderlijke stembiljetten vermeld. Deze stembiljetten nemen een elektronische vorm aan.
De stembrieven worden ter beschikking gesteld via het privaatluik van de website en dit gedurende de
dagen en uren waarop kan gestemd worden.
Op de stembiljetten voor het stafhouderschap en het vice-stafhouderschap mag slechts één enkele
stem worden uitgebracht: dit wordt uitdrukkelijk vermeld op het stembiljet zelf.
Op het stembiljet voor de gewone leden van de Raad mogen evenveel stemmen als het aantal te begeven
mandaten worden uitgebracht, evenwel met een minimum van 12 stemmen. Dit minimum én het maximum
aantal toegelaten stemmen wordt uitdrukkelijk vermeld op het stembiljet zelf.
Blanco stemmen worden als geldig uitgebrachte stemmen beschouwd. Nietige stemmen zijn stemmen
die, overeenkomstig dit reglement, niet als geldig uitgebracht kunnen worden beschouwd.
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Artikel 8.
Plaats, dag en uur van de verkiezingen worden bepaald door de Raad, en minstens 15 dagen op voorhand
schriftelijk ter kennis gebracht van alle stemgerechtigde advocaten. Via dit bericht wordt meteen kennis
gegeven van het medium waarmee en de wijze waarop dient te worden gestemd.
De deelname aan elke stemming en stemronde is verplicht.

Artikel 9.
De Stafhouder, de Vice-Stafhouder en de gewone leden van de Raad worden verkozen bij gelijktijdige,
afzonderlijke en geheime stemmingen. De Stafhouder en de Vice-Stafhouder worden bij volstrekte
meerderheid van stemmen verkozen, waarbij “volstrekte meerderheid” wordt gedefinieerd als de helft
plus één van de geldig uitgebrachte stemmen, inclusief de blanco stemmen, doch met uitsluiting van de
nietige stemmen. De gewone raadsleden worden bij betrekkelijke meerderheid van stemmen verkozen.
Is een kandidaat tegelijk tot Stafhouder en / of tot Vice-Stafhouder en/of tot gewoon lid van de Raad
verkozen, dan geldt enkel de verkiezing tot de hoogste functie.
Indien bij de verkiezing van de gewone raadsleden de stemmen staken voor het laatste te begeven
mandaat, dan komt dit mandaat toe aan de in leeftijd jongste kandidaat.
De uitslag van de verkiezingen wordt afgekondigd op de Algemene Vergadering van de Orde die op de
verkiezingen volgt.

Artikel 10.
Indien bij de verkiezing tot Stafhouder en/of tot Vice-Stafhouder geen volstrekte meerderheid zoals
hierboven gedefinieerd wordt bereikt, wordt binnen de drie weken een tweede stemronde gehouden
tussen de twee kandidaten op wie het grootst aantal stemmen is uitgebracht.
Wordt in de tweede stemronde verkozen, de kandidaat die de volstrekte meerderheid zoals hierboven
gedefinieerd behaalt.
Behaalt geen van beide kandidaten de volstrekte meerderheid, dan wordt de verkiezing tot Stafhouder
en/of Vice-Stafhouder binnen de drie weken overgedaan, waarbij een nieuwe oproep tot kandidaten
geschiedt. De kandidaatstellingen dienen te geschieden overeenkomstig de vormvoorschriften van art.
5 en dienen neergelegd te worden binnen de vijf (5) werkdagen na de oproeping.

Er wordt uitdrukkelijk in de oproeping vermeld: deze stemronde wordt als eerste stemronde beschouwd.
Op dezelfde wijze wordt meteen gehandeld ingeval de enige kandidaat Stafhouder en/of Vice-Stafhouder
in de eerste stemronde de volstrekte meerderheid niet heeft behaald. De uitslag van deze stemrondes
wordt digitaal kenbaar gemaakt.
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Artikel 11.
Indien de Stafhouder overlijdt, hetzij verhinderd of ontslagnemend is vóór het einde van zijn mandaat,
wordt hij vervangen door de Vice-Stafhouder. Indien er geen Vice-Stafhouder het mandaat van
Stafhouder kan vervullen, verkiest de Raad van de Orde onder haar leden bij geheime stemming de
Stafhouder.

Artikel 12.
Moet in de vervanging van de Vice-Stafhouder of een gewoon raadslid worden voorzien tijdens hun
mandaat, dan wordt dit verder uitgeoefend door de niet-verkozen kandidaat-gewoon raadslid met het
hoogste aantal stemmen bij de recentste verkiezingen. De vervanger van de Vice-Stafhouder verwerft
evenwel de hoedanigheid van Vice-Stafhouder niet.

Artikel 13.
Op de eerste vergadering van het gerechtelijk jaar stelt de Raad van de Orde aan:
1. zijn secretaris, die tevens de secretaris is van de Orde (artikel 452 Ger. W.);
2. zijn penningmeester;
3. de voorzitters van de departementen;
4. de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van het Bureau voor Juridische Bijstand (art. 508/7
Ger.W.);		
5. de voorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden van arbitragecolleges,
adviescommissies en verzoeningskamers inzake erelonen;
6. de leden van de commissies van advies
7. de vertegenwoordigers in de benoemings- en aanwijzingsprocedure zoals bepaald in de artikelen
259ter, 3e en 259quater, 3e Ger. W
8. de leden van de tuchtcel
9. de vertegenwoordigers van de Stafhouder in de diverse afdelingen van de Rechtbank
van Eerste Aanleg West-Vlaanderen

Artikel 14.
Overgangsmaatregelen.
Art. 14.1.
Tengevolge het ontstaan door fusie van de Balies Brugge, Kortrijk, Ieper en Veurne worden de navolgende
overgangsmaatregelen van toepassing voor de gerechtelijke jaren 2018-2019 en 2019-2020 voor de
verkiezingen van de Vice-Stafhouder en van de gewone leden van de Raad van de Orde
Art. 14.2.
Op een buitengewone zitting onverwijld na 15 mei 2018 onderzoekt de Raad van Orde van elke
oorspronkelijke Balie alle kandidaatstellingen, en stelt de kieslijsten vast.
De secretaris van de Raad van de Orde van de Balie Brugge stelt de afzonderlijke lijsten op met de
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kandidaten voor het stafhouderschap, het vice-stafhouderschap en het gewone lidmaatschap van de
Raad. De kandidaten worden gerangschikt volgens hun tableau-anciënniteit.
In afwijking van art. 14.1 geldt dit artikel slechts voor de verkiezingen voor het gerechtelijk jaar
2018-2019.
Art. 14.3.
De Raad van de Orde verkozen over de gerechtelijke jaren 2018-2019 en 2019-2020 moet worden
samengesteld uit één Stafhouder, zes (6) advocaten van de oorspronkelijke Balie Brugge, zes (6)
advocaten van de oorspronkelijke Balie Kortrijk ,twee (2) advocaten van de oorspronkelijke Balie Ieper
en twee (2) advocaten van de oorspronkelijke Balie Veurne: deze verdeelsleutel wordt hier verder
“contingent ter tijdelijke gewaarborgde vertegenwoordiging” kortweg “contingent” genoemd.
De te verkiezen Stafhouder maakt geen deel uit van voormeld contingent.
De te verkiezen Vice-Stafhouder maakt deel uit van het contingent van de oorspronkelijke Balie
waartoe hij behoorde.
Art. 14.4.
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1° advocaat van het contingent van de oorspronkelijke Balie Brugge: elke advocaat die op datum van de
jongste verkiezing van de Raad van de Orde, hoofdkantoor houdt in één van de steden of gemeenten die
tot 31 maart 2014 deel uitmaakten van het voormalig gerechtelijk arrondissement Brugge;
2° advocaat van het contingent van de oorspronkelijke Balie Ieper: elke advocaat die op datum van de
jongste verkiezing van de Raad van de Orde, hoofdkantoor houdt in één van de steden of gemeenten die
tot 31 maart 2014 deel uitmaakten van het voormalig gerechtelijk arrondissement Ieper;
3° advocaat van het contingent van de oorspronkelijke Balie Kortrijk: elke advocaat die op datum van de
jongste verkiezing van de Raad van de Orde, hoofdkantoor houdt in één van de steden of gemeenten die
tot 31 maart 2014 deel uitmaakten van het voormalig gerechtelijk arrondissement Kortrijk;
4° advocaat van het contingent van de oorspronkelijke Balie Veurne: elke advocaat die op datum van de
jongste verkiezing van de Raad van de Orde, hoofdkantoor houdt in één van de steden of gemeenten die
tot 31 maart 2014 deel uitmaakten van het voormalig gerechtelijk arrondissement Veurne.
Art. 14.5.
Een advocaat van het contingent van de oorspronkelijke Balie Brugge kan geen mandaat in de nieuw
verkozen Raad van de Orde opnemen, indien reeds zes (6) advocaten van het contingent van de
oorspronkelijke Balie Brugge hun mandaat in deze Raad hebben opgenomen en dit tot zo lang zes (6)
advocaten van het contingent van de oorspronkelijke Balie Brugge deel uitmaken van deze Raad.
Een advocaat van het contingent van de oorspronkelijke Balie Ieper kan geen mandaat in de nieuw verkozen
Raad van de Orde opnemen, indien reeds twee (2) advocaten van het contingent van de oorspronkelijke
Balie Ieper hun mandaat in deze Raad hebben opgenomen en dit tot zo lang twee (2) advocaten van het
contingent van de oorspronkelijke Balie Ieper deel uitmaken van deze Raad.
Een advocaat van het contingent van de oorspronkelijke Balie Kortrijk kan geen mandaat in de nieuw
verkozen Raad van de Orde opnemen, indien reeds zes (6) advocaten van het contingent van de
oorspronkelijke Balie Kortrijk hun mandaat in deze Raad hebben opgenomen en dit tot zo lang zes (6)
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advocaten van het contingent van de oorspronkelijke Balie Kortrijk deel uitmaken van deze Raad.
Een advocaat van het contigent van de oorspronkelijke Balie Veurne kan geen mandaat in de nieuw
verkozen Raad van de Orde opnemen, indien reeds twee (2) advocaten van het contingent van de
oorspronkelijke Balie Veurne hun mandaat in deze Raad hebben opgenomen en dit tot zo lang twee (2)
advocaten van het contingent van de oorspronkelijke Balie Veurne deel uitmaken van deze Raad.
Art. 14.6.
Worden als gewone raadsleden opgenomen, de advocaten die de meeste stemmen behaalden in hun
contingent, en hun mandaat aanvaarden. Indien de stemmen staken voor het laatste te begeven mandaat
in zijn contingent, is de jongste in leeftijd verkozen.
Kan een lid van de Raad van de Orde zijn mandaat niet voleindigen dan wordt het vervangen door de
advocaat uit zijn/haar contingent die na de verkozen leden van zijn contingent de meeste stemmen heeft
behaald in dit contingent bij de jongste verkiezing en dit mandaat aanvaardt.
Ingeval er geen verkozen kandidaten behoren tot hetzelfde contingent of de verkozen kandidaten
die behoren tot hetzelfde contingent het mandaat niet aanvaarden, wordt hij/zij vervangen door de
advocaat die na de verkozen leden het meeste stemmen heeft behaald, zonder rekening te houden met
het contingent waartoe hij of zij behoort.
Art. 14.7.
Wanneer het aantal geldig bevonden kandidatuurstellingen voor gewoon raadslid in een contingenten
niet minstens overeenstemt met het aantal te begeven mandaten per contingent plus zes (6) voor
de oorspronkelijke Balies Brugge en Kortrijk, en plus twee (2) voor de oorspronkelijke balies Ieper en
Veurne, zijn alle gewone leden van de oorspronkelijke Raden van de Orde in de samenstelling van het
gerechtelijk jaar 2017-2018 van rechtswege kandidaat.
Art. 14.8.
De stembrieven voor de verkiezing van de gewone raadsleden voor het gerechtelijk jaar 2018-2019
worden (a) per contingent Brugge-Kortrijk-Ieper-Veurne én (b) vervolgens per contingent in de volgorde
van tableau-anciënniteit opgesteld.

Art. 9.
Onderhavig verkiezingsreglement is van onmiddellijke toepassing vanaf diens goedkeuring in de
respectievelijke Raden van Orde van de balies Brugge, Kortrijk, Ieper en Veurne, en na publicatie via het
gebruikelijk digitaal medium van elke respectievelijke Orde.

(aldus goedgekeurd in de resp. Raden van Orde van de Balie Brugge op 24.04.2018, Balie Kortrijk op
24.04.2018, Balie Ieper op 24.04.2018 , en de Balie Veurne op haar algemene vergadering van *)
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