Codex Balie Provincie Antwerpen

Art. 86. Betaling op eerste verzoek
De titularis van de derdenrekening is verplicht om op eerste verzoek van de Orde
deze portkosten te betalen.
HOOFDSTUK 13. – CIBA
Art. 87. Benaming
De Commissie Internationale Betrekkingen balie provincie Antwerpen zal verkort
worden aangeduid als “CIBA”.
Art. 88. Samenstelling
De commissie is samengesteld uit minstens zeven leden van de Orde onder leiding van één voorzitter.
Leden en voorzitter worden door de
stafhouder aangesteld voor onbepaalde
tijd.
De stafhouder heeft het recht om deze
mandaten te allen tijde te beëindigen en
nieuwe leden en een nieuwe voorzitter aan
te stellen.
Art. 89. Doelstellingen
De CIBA heeft tot doel de externe en internationale betrekkingen van de Orde met
andere Belgische en buitenlandse balies,
overheden en bedrijfsleven te onderhouden en te bevorderen.
Daarbij is het de bedoeling de Orde en
haar leden een zo groot mogelijke bekendheid te verstrekken opdat ad hoc, dan

Intersentia

wel via meer permanente samenwerking
beroep zou worden gedaan op de diensten
van de advocatuur van de provincie Antwerpen.
Deze doelstellingen worden nagestreefd door onder meer, maar niet exhaustief:
– jumelage- of twinningovereenkomsten;
– deelneming aan of organisatie van
congressen, seminaries, missies, openingsplechtigheden, baliedagen enz.
– de organisatie en ondersteuning van
opleidingen en uitwisselingsprojecten.
De CIBA is ook het aanspreekpunt voor
leden van de Orde die op zoek zijn naar
een geschikte buitenlandse confrater om
hen bij te staan of te vertegenwoordigen in
procedures of om adviezen te verstrekken
met betrekking tot buitenlands recht.
Zij is ook het aanspreekpunt voor
buitenlandse advocaten die een geschikte
correspondent of vertegenwoordiger in de
provincie Antwerpen zoeken.
Art. 90. Werking
De CIBA vergadert minstens vier keer per
jaar. De voorzitter bepaalt de tijdstippen
van deze vergaderingen en stelt de agenda
op.
De stafhouder en elk lid kan vragen
een punt te agenderen.
Beslissingen worden genomen bij
gewone meerderheid van stemmen.
Jaarlijks wordt schriftelijk gerapporteerd aan de raad van de Orde.
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