Koninklijk besluit van 24 augustus 1970 tot invoering van een afwijking van de
voorwaarde van nationaliteit gesteld bij artikel 428 van het Gerechtelijk Wetboek
betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van advocaat (B.S. 8
september 1970)

Artikel 1. Van de nationaliteitsvoorwaarde, gesteld in artikel 428, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, wordt afgeweken ten behoeve van de vreemdeling die:
1° op het tijdstip van de aanvraag om inschrijving sedert ten minste zes jaren zijn woonplaats
in België gevestigd heeft;
2° als hij bij een vreemde balie ingeschreven is geweest, aantoont dat hij niet is weggelaten
om redenen die zijn achtbaarheid als particulier of met betrekking tot zijn beroep raken;
3° behoudens in het geval van artikel 2, d, een door de Minister van Buitenlandse Zaken
afgegeven attest overlegt volgens hetwelk de nationale wet van de belanghebbende of een
internationale overeenkomst wederkerigheid toestaat;
4° op het tijdstip van de aanvraag om inschrijving geen woonplaats noch verblijfplaats als
bedoeld in artikel 36 van het Gerechtelijk Wetboek meer heeft in het buitenland, noch een
inschrijving bij een buitenlandse balie, en zich ertoe verbindt er geen te zullen hebben.
Artikel 2. De bij artikel 1 bepaalde tijd van woonplaats wordt verminderd tot drie jaar voor de
vreemdeling die een van de hierna bepaalde voorwaarden vervult:
a) gehuwd zijn met een persoon die Belg is door geboorte;
b) een of meer bloedverwanten in de opgaande of in nederdalende lijn hebben die sedert ten
minste drie jaar in België verblijven;
c) onderdaan zijn van een der lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap;
d) als vluchteling erkend zijn overeenkomstig het verdrag betreffende de status van
vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en bekrachtigd bij de wet van 26 juni
1953.
Artikel 3. Overeenkomstig artikel 2 van de wet van 19 februari 1965 betreffende de
uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen wordt de vreemdeling
die ingeschreven is op het tableau van de Orde van advocaten of op de lijst van stagiairs,
vrijgesteld
van
de
verplichting
om
een
"beroepskaart"
te
hebben.
Artikel 4. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

