REGLEMENT INZAKE DE VERHANDELING VAN GELDEN VAN CLIENTEN OF
DERDEN

Artikel 1
De advocaat verhandelt gelden van cliënten of derden uitsluitend via een specifiek daartoe te
openen rekening bij een financiële instelling, 'derdenrekening' genoemd, en vermeldt deze
rekening wanneer hij gelden opvraagt.

Artikel 2
De advocaat kan uitsluitend een derdenrekening openen bij een financiële instelling waarmee de
Orde van Vlaamse Balies terzake een overeenkomst sloot, of bij ontstentenis de Orde van
advocaten waar de advocaat is ingeschreven. Deze overeenkomst zal minimaal volgende
bepalingen bevatten:
-

de derdenrekening is een zichtrekening;

-

de derdenrekening mag nooit een debetsaldo vertonen;

-

op de derdenrekening is elke vorm van krediet uitgesloten;

-

de derdenrekening kan op geen enkele wijze tot zekerheid dienen;

-

elke compensatie, fusie of bepaling van eenheid van rekening tussen de derdenrekening en
andere bankrekeningen is uitgesloten;

-

de derdenrekening levert voor de advocaat geen rente of enige andere opbrengst op,
onverminderd de mogelijkheid voor de Orde van Vlaamse Balies en/of de Orde van
advocaten om met de financiële instelling een vergoeding ten behoeve van de Orde van
advocaten te bedingen, waarvan dan de kosten worden afgehouden;

-

de opening en afsluiting van een derdenrekening wordt door de financiële instelling gemeld
aan de stafhouder van de Orde van advocaten waar de advocaat ingeschreven is;

-

de advocaat verleent bij de opening van de derdenrekening een onherroepelijke volmacht
aan de stafhouder van de Orde van advocaten waar hij ingeschreven is, om vanwege de
financiële instelling volledige inzage en afschrift te verkrijgen van alle verrichtingen op
deze derdenrekening.
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Artikel 3
De advocaat verzoekt cliënten en derden steeds om uitsluitend op zijn derdenrekening te betalen,
behalve wanneer hij zijn cliënt verzoekt om betaling van kosten en erelonen, of een voorschot
erop.
Indien de advocaat een betaling ontvangt van gelden bestemd voor cliënten of derden, anders dan
door de rechtstreekse overschrijving op zijn derdenrekening, stort hij deze gelden onmiddellijk op
zijn derdenrekening.
De advocaat maakt gelden die hij ontvangt met het oog op doorbetaling aan een confrater
uitsluitend aan die confrater over door overschrijving op diens derdenrekening.

Artikel 4
De advocaat maakt de gelden die hij ontvangt en die bestemd zijn voor cliënten of derden, binnen
de kortste tijdspanne aan hun bestemmeling over.
Wanneer evenwel de advocaat om redenen onafhankelijk van zijn wil de gelden niet onmiddellijk
aan hun bestemmeling kan of mag overmaken, en ook wanneer de advocaat ertoe gehouden is,
bijvoorbeeld bij wijze van kantonnement of in zijn hoedanigheid van minnelijk aangesteld
sekwester, aan cliënten of aan derden toebehorende gelden te ontvangen, dan stort hij deze gelden
binnen de kortste tijdspanne op een specifiek telkens afzonderlijk daartoe te openen
rubriekrekening, waarvan de opgebrachte netto-rente aan de bestemmeling toekomt.
Pas na zijn cliënt er schriftelijk van op de hoogte te hebben gebracht, kan de advocaat deze
gelden geheel of gedeeltelijk behouden als voorschot, ereloon of terugbetaling van kosten.

Artikel 5
De stafhouder oefent toezicht uit op het correct gebruik van de derdenrekening. Hij kan alle
bewarende maatregelen nemen, inclusief het opleggen van een tijdelijk verbod om gelden van
cliënten of derden te verhandelen.
Unaniem goedgekeurd op de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies dd. 11.12.2002
Overeenkomstig artikel 497 Ger.W. aangezegd op 06.01.2003
In werking sinds 06.03.2003
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