
WETTELIJKE INFORMATIE BV AMPE ADVOCATENKANTOOR 

 
1.  Ondernemingsinformatie. 

 

1.1. Algemeen. 

 

BV AMPE ADVOCATENKANTOOR is gevestigd te 8400 Oostende, Kerkstraat 38. 

BV AMPE ADVOCATENKANTOOR is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het 

nummer 0451.868.263.  

 

Ereloonrekening : BE88 7385 0525 5541. 

Derdenrekening : BE58 7385 0507 5079. 

 

1.2. Aansluiting bij beroepsorganisatie. 

 

De advocaten van BV AMPE ADVOCATENKANTOOR zijn allen ingeschreven aan Balie West-Vlaanderen. 

 

1.3. Samenwerkingsvorm. 

 

Het advocatenkantoor AMPE ADVOCATENKANTOOR is georganiseerd onder de vorm van een besloten 

vennootschap, hetzij een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 

november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende 

eenpersoonsvennootschappen van advocaten.  

 

Geert AMPE oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van de BV AMPE ADVOCATENKANTOOR. 

 

Isabelle JAQUES, Michel LIEVENS en Charlotte AMPE oefenen het beroep van advocaat uit als zelfstandig 

medewerker van BV AMPE ADVOCATENKANTOOR : 

 

• Isabelle JAQUES : 

Ondernemingsnummer : 0835.177.918 

Ereloonrekening : BE80 6301 5231 1277 

Derdenrekening : BE75 6301 5505 3751 

 

• Michel LIEVENS : 

Ondernemingsnummer : 0822.711.141 

Ereloonrekening : BE87 7380 3770 1494 

Derdenrekening : BE92 6301 5507 0323 

 

• Charlotte AMPE :  

Ondernemingsnummer : 0538.754.232 

Ereloonrekening : BE12 6301 3051 6892 

Derdenrekening : BE65 6301 3508 5996 

 

2. Beroepsaansprakelijkheid.  

 

Alle advocaten van AMPE ADVOCATENKANTOOR zijn voor hun beroepsaansprakelijkheid in eerste rang 

verzekerd via de Orde van Advocaten van West-Vlaanderen verzekerd bij NV AMLIN EUROPE. In deze polis 

wordt een dekking voorzien van 2.500.000,00 euro per schadegeval. 



Tevens is mr. Geert AMPE in tweede rang verzekerd via een collectieve polis afgesloten door Balie West-

Vlaanderen bij N.V. AG INSURANCE. In deze polis is een aanvullende dekking voorzien van 5.000.000 euro 

per schadegeval.  

 

Beide polissen verlenen dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en 

uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten. De aansprakelijkheid 

van alle advocaten van BV AMPE ADVOCATENKANTOOR is beperkt tot deze verzekerde bedragen. 

 

3. Witwasregelgeving. 

 

Sedert 2 januari 2004 vallen advocaten, wanneer zij bepaalde werkzaamheden ten behoeve van hun 
cliënten uitoefenen, onder het preventieve luik van de witwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993 tot 
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme). Deze wetgeving is erop gericht het witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan 
en legt met dat doel aan de advocaten een aantal dwingende verplichtingen op, waarvan de niet naleving 
kan leiden tot tuchtsancties en administratieve geldboetes. 
  
Het cliëntenonderzoek, de waakzaamheidsverplichting en de eventuele meldingsplicht vormen de kern van 
de witwaspreventiewetgeving. 
  
Vooreerst zijn de advocaten ertoe gehouden nieuwe cliënten te identificeren voor de aanvang van de 
dienstverlening. Tijdens de hele duur van de cliëntenrelatie worden advocaten eveneens onderworpen aan 
een waakzaamheidsplicht die ertoe kan leiden dat bijkomende informatie vereist is. Deze informatie- en 
waakzaamheidsverplichting bestaat niet alleen met betrekking tot de cliënten zelf – natuurlijke en 
rechtspersonen –, maar eveneens ten aanzien van hun lasthebbers, zoals de bestuurders van 
vennootschappen. 
  
Wanneer  bij de uitoefening van de door de wet beoogde werkzaamheden feiten worden vastgesteld 
waarvan men weet of vermoedt dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering 
van terrorisme, moet dit onmiddellijk aan de stafhouder worden gemeld, behalve wanneer de 
werkzaamheden strekken tot het bepalen van de rechtspositie van de cliënt of tot de verdediging of 
vertegenwoordiging van de cliënt in verband met een rechtsgeding. Het is de stafhouder die de beslissing 
zal nemen of hij de ontvangen informatie al dan niet doorgeeft aan de Cel voor Financiële 
Informatieverwerking. 
  
Deze verplichtingen doen uiteraard geen afbreuk aan het beroepsgeheim dat de relatie tussen de cliënt en 
zijn advocaat blijft kenmerken. 
  
Mocht u vragen in dit verband hebben, dan kan u deze stellen per e-mail : info@ampeadvocaten.be. 

4. Klachten. 

 

Indien U een klacht heeft over ons kantoor, is het wenselijk deze eerst te bespreken met de advocaat die 

Uw zaak behandelt. 

 

Alle advocaten van BV AMPE ADVOCATENKANTOOR zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde 

van Vlaamse Balies en de reglementen van de Nationale Orde van Advocaten, alsook aan de reglementen 

van de Balie van West-Vlaanderen. 

 

Er wordt naar gestreefd om eventuele geschillen in der minne te regelen. Alvorens een gerechtelijke 

procedure aan te vatten, wordt de zaak bij voorkeur opgeroepen voor minnelijke schikking voor een 

daartoe bevoegde instantie bij de Orde van Advocaten. 



 

Voor ereloongeschillen bestaat een buitengerechtelijke geschillenregeling via de Balie van West-

Vlaanderen. U kunt meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze 

regeling bij het secretariaat van de Balie West-Vlaanderen, afdeling Brugge (Gerechtsgebouw, Langestraat 

120, 8000 Brugge, tel: 050/33.16.80).  

 

Voor tuchtzaken is de stafhouder van de Balie van West-Vlaanderen bevoegd : 

Stafhouder Balie West-Vlaanderen 

Langestraat 120 

8000 Brugge 

 

 


