
 

 

Eén Balie 

 

Vroeger 

 

Advocaat is niet het oudste beroep ter wereld maar het gaat toch al van de tijd van de Romeinen mee. 

 

Het duurde tot het keizerlijk decreet van 14 december 1810 (België behoorde toen bij Frankrijk) voor de 

beroepsgroep door de wet werd georganiseerd: Eén balie per arrondissement die bestond uit de actieve 

advocaten! 

 

27 arrondissementen met telkens één rechtbank van eerste aanleg en…. 28 balies. Brussel heeft er 

een Nederlands- en Franstalige. 

 

Op het einde van de 19° eeuw krijgt de balie vorm en komen er bestuursorganen. De eerste stafhouder 

van de Mechelse Balie is Lierenaar Georges Bergmann (1872-1880). 

 

Toen 

 

De wet van 1 december 2013 brengt het aantal arrondissementen vanaf 1 april 2014 van 27 naar 12: 

voor Antwerpen wordt de provinciegrens genomen. 

 

Het nieuwe rechtsgebied Antwerpen, omvat drie afdelingen : de vroegere arrondissementen Antwerpen, 

Mechelen en Turnhout. 

 

In de vroegere arrondissementshoofdplaatsen (bijvoorbeeld Mechelen) blijven de rechtbanken wel 

bestaan (nu met de naam Mechelen afdeling van Antwerpen). De overheid wil de justitie in de buurt van 

de burger houden. 

 

Voor de balies werd niets concreets voorzien, er werd de keuze gelaten. 

 

Art. 430 Ger.W. : “Elke balie organiseert zich bij een afdeling van de rechtbank of bij de rechtbank van 

het gerechtelijk arrondissement”. 

 

Nu 

 

Sedert 2015 was er tussen de balies van Mechelen, Antwerpen en Turnhout een intensievere 

samenwerking en sedert januari 2017 wordt onderhandeld over een fusie. De fusie zal een feit zijn vanaf 

1 september 2018. 

 

 



 

 

Van Toen en Nu 

 

Wanneer de wetgever ingrijpt bent u waakzaam,… en terecht. 

 

Deze ene keer kunnen we u voor 100 % gerust stellen, er verandert niets, en indien toch…dan wordt 

het beter :  

-De advocaten van LM&DS blijven uw zaken niet alleen voor de rechtbanken van Mechelen, Leuven, 

Brussel, Antwerpen, Gent …. behandelen maar in heel Vlaanderen, België en ook daarbuiten. 

- Wij blijven bereikbaar met kantoren in Mechelen, Keerbergen en Herent. 

- De rechtbanken in de 15 ‘verdwenen’ arrondissementen blijven bestaan (als afdeling) en werken 

onveranderd voort. 

- De diensten van de vroegere balie Mechelen (afdelingsstafhouder, bureau voor juridische bijstand, 

baliesecretariaat,…) blijven aanwezig en zijn in Mechelen te consulteren. 

- De eenheidsbalie zal dezelfde rechten en plichten voorzien voor alle advocaten in een veel groter 

rechtsgebied dan dat voordien het geval was. 

 

Na 136 jaren nemen we formeel afscheid van de balie van Mechelen, varen we verder onder de vlag 

van de Balie van Antwerpen, glimlachend en in de wetenschap dat alles blijft zoals het was…. 

 

Yves Mertens, advocaat. 

 

LM&DS advocaten heeft getracht deze tekst zo correct mogelijk op te stellen. Er werd echter voorrang gegeven aan het opstellen van een 
begrijpelijk document dat de krachtlijnen weergeeft zodat dit leemtes en onnauwkeurigheden zal bevatten. Er wordt door LM&DS 
advocaten en de medewerkers geen aansprakelijkheid aanvaard m.b.t. de inhoud van dit document. 
 

 

 

 

 

 

 

 


