Geachte confrater,
Geachte mevrouw, heer,
Hieronder vindt u een stapsgewijs overzicht van de diverse mogelijkheden die onze online
inschrijvingsmodule u biedt.
Wij wensen u veel succes bij het verkennen van deze module.
Mocht u nog verdere vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet ons te contacteren
(info@vlaamspleitgenootschap.be).
Oprecht confraterneel,
Hoogachtend,
Het bestuur van het Vlaams Pleitgenootschap
Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel VZW
Justitiepaleis, Poelaertplein, 1000 Brussel
T. 02 508 65 83
KBO-nummer: 0408.508.372
Rekeningnummer Privalis BE64 6300 2151 3952 – BIC BBRU BE BB
info@vlaamspleitgenootschap.be
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A. De online inschrijvingsmodule voor leden
A.1. Lid worden
U gaat naar de website ( http://www.vlaamspleitgenootschap.be/lidmaatschap ), en in de tab
‘lidmaatschap’ drukt u op ‘lid worden’:

Daarna wordt aan u gevraagd om uw gegevens te willen invoeren.
Voor de goede werking van het systeem is het cruciaal dat
u minstens de volgende gegevens invoert:
- Uw naam en voornaam
- Uw eerste jaar van inschrijving aan de balie1
- Uw e-mailadres
Indien u een correcte debetnota (factuur) wenst te
ontvangen, dan dient u daarenboven uw facturatiegegevens
correct en volledig op te geven.
U vult alle gevraagde gegevens in:
Op basis van uw voornaam, familienaam en jaar van inschrijving aan de balie wordt uw unieke
ledenreferentie gegenereerd, die bestaat uit de eerste drie letters van uw voornaam, de eerste
drie letters van uw familienaam en het jaar van uw eerste inschrijving aan de balie.
Bv. U bent advocaat Jan Peeters, ingeschreven aan de balie sinds 2008. Uw unieke code
is JANPEE2008.

1

Het jaar van inschrijving aan de balie is het jaar van uw eerste inschrijving aan de balie, als
stagiair.
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U volgt de verdere stappen en zal worden doorverwezen naar de beveiligde Ogone betaalpagina.
Uw betaling geldt als bevestiging van uw lidmaatschap.
Betalen is mogelijk via overschrijving (bancontact, ING Home Pay, Belfius, KBC online), met
debetkaarten (maestro) en met kredietkaarten (VISA en Mastercard).
Na betaling ontvangt u een bevestigingse-mail, waarin uw unieke ledenreferentie wordt herhaald.
Aangehecht aan uw bevestigingsemail vindt u eveneens een debetnota, die u kan aanwenden als
boekhoudkundig attest.

A.2. Inschrijven voor een activiteit
Inschrijven voor activiteiten kan u via de volgende weblink:
http://www.vlaamspleitgenootschap.be/activiteiten .
Inschrijven voor opleidingen (recyclagemiddagen) kan u via de volgende weblink:
http://www.vlaamspleitgenootschap.be/opleiding
Wanneer u wenst in te schrijven voor een activiteit kan u zich met uw unieke referentiecode
aanmelden. U vult uw code in onder ‘referentie’ en drukt op ‘valideren’:
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De online module vult automatisch alle facturatiegegevens in:

U beschikt op dat moment over de mogelijkheid om uw facturatiegegevens te wijzigen voor de
desbetreffende activiteit. Zo kan u, naargelang de (aard van de) activiteit waarvoor u zich
inschrijft, een debetnota laten opstellen met de facturatiegegevens van uw kantoor, dan wel een
debetnota op basis van uw persoonlijke gegevens.
U voegt onderaan toe welke de aanwezige personen zijn:
-

Inschrijving van VPG-leden: u vult de unieke ledenreferentie in van het lid dat u wil
inschrijven. U kan ook andere leden inschrijven. Het is dan uiteraard noodzakelijk om ook
de unieke ledenreferentie op te vragen van deze personen.
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U vult de unieke ledenreferentie in en klikt op “toevoegen:

De online module herkent automatisch het lidmaatschap van het betrokken individu en
voegt deze persoon toe aan uw bestelling onder ledentarief:

-

Inschrijving van niet-VPG-leden: deze personen kan u gewoon inschrijven door naam en
voornaam op te geven. U klikt aansluitend op “toevoegen” en de persoon die u inschrijft
wordt aan uw bestelling gevoegd aan niet-ledentarief.

U gaat verder en wordt daarna doorverwezen naar de beveiligde Ogone betalingspagina. Betalen
is mogelijk via overschrijving (bancontact, ING Home Pay, Belfius, KBC online), met debetkaarten
(maestro) en met kredietkaarten (VISA en Mastercard).
Uw betaling geldt als bevestiging van uw inschrijving voor de desbetreffende activiteit. U
ontvangt, na betaling, een e-mail ter bevestiging van uw inschrijving voor de activiteit met in
bijlage een debetnota.
Het is van uitermate groot belang dat u uw volledige en correcte gegevens invult nu deze zullen
worden gebruikt voor het opstellen van uw debetnota. Het VPG kan niet instaan voor de
correctheid van uw debetnota indien niet alle gegevens volledig en correct werden ingevuld. U zal
ook uiteraard maar een bevestigingse-mail ontvangen indien u ons een juist e-mailadres opgaf.

A.3. Gegevens wijzigen?
Indien u als lid uw gegevens wenst te wijzigen, bv. omdat u verandert van kantoor, dan danken
wij u de correcte gegevens te willen toezenden aan info@vlaamspleitgenootschap.be. Wij passen
dan de gegevens aan in onze database.
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B. De online inschrijvingsmodule voor kantoren
B.1. Registratie
U kan zich ook als kantoor “registreren”. De registratie van een kantoor heeft niet tot gevolg dat
dit kantoor “lid” wordt van het VPG nu het lidmaatschap individueel is.
De registratie van uw kantoor heeft wel als voordeel dat een secretariaatsmedewerker of de
verantwoordelijke voor permanente vorming of representaties binnen uw kantoor centraal alle
inschrijvingen kan beheren.
De registratie van uw kantoor heeft eveneens als voordeel dat het kantoor een debetnota
ontvangt op basis van de facturatiegegevens van het kantoor.
Tot slot hebben de kantoren ook de mogelijkheid om een abonnement aan te kopen voor onze
recyclages (zie punt D).
Om uw kantoor te registreren, gaat u naar de website en in de tab ‘lidmaatschap’ drukt u op
‘kantoor registratie’:

U doorloopt alle gegevens. In het bijzonder geeft u de correcte gegevens wat betreft de
contactpersonen binnen uw organisatie en de facturatiegegevens.
Het is van uitermate groot belang dat u uw volledige en correcte gegevens invult nu deze zullen
worden gebruikt voor het opstellen van uw debetnota. Het VPG kan niet instaan voor de
correctheid van uw debetnota indien niet alle gegevens volledig en correct werden ingevuld. U zal
ook uiteraard maar een bevestigingse-mail ontvangen indien u een correct e-mailadres opgaf.
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Op basis van de eerste vier letters van de naam van uw kantoor wordt uw unieke
kantoorreferentie gegenereerd.
Bv. Uw kantoor (of onderneming) heet PEETERS & Partners. Uw unieke code is PEET.
U ontvangt na voltooiing van uw registratie een bevestigingsmail met herhaling van uw unieke
kantoorreferentie. U houdt deze bij de hand.
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B.2. Lidmaatschap van uw advocaten activeren
U kan als kantoor meerdere van uw advocaten gegroepeerd lid maken van het Vlaams
Pleitgenootschap zodat u hiervoor slechts 1 factuur ontvangt.
Voorafgaand:
Vooraleer te beginnen aan de ledenregistratie dient u de volgende gegevens te verzamelen van
de personen die u lid wenst te maken.
Deze gegevens zijn uitermate belangrijk voor het correcte verloop van de registratie:
- Naam – Voornaam
- E-mailadres
- Het eerste jaar van inschrijving aan de balie2
U houdt deze gegevens bij de hand tijdens de registratie.
U heeft zich ondertussen ook geregistreerd als kantoor. U houdt uw unieke kantoorreferentie bij
de hand.
U maakt uw advocaten lid van het VPG:
U
gaat
naar
de
online
inschrijvingsmodule
http://www.vlaamspleitgenootschap.be/lidmaatschap .

via

de

volgende

weblink:

U duidt aan dat u als kantoor leden wilt registreren (in bulk) en u komt op de volgende pagina
terecht:

U vult uw referentiecode (kantoor) in en drukt op ‘volgende’. De online module neemt
automatisch de facturatiegegevens over die u opgaf bij uw kantoorregistratie. U heeft de
mogelijkheid om deze facturatiegegevens nogmaals te overlopen en u past aan indien nodig.
Indien de gegevens correct zijn, gaat u naar “volgende”.

2

Het jaar van inschrijving aan de balie is het jaar van uw eerste inschrijving aan de balie, als
stagiair.
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Nu kan u leden toevoegen door te klikken op de knop “lid toevoegen”.
U vult minstens de volgende gegevens in:
- Naam – Voornaam;
- E-mailadres;
- Het eerste jaar van inschrijving aan de balie3.
U duidt aan welke ledenbijdrage u betaalt.
De ledengelden zijn de volgende:
- 30 EUR voor stagiairs (eerste drie jaar stage);
- 60 EUR voor advocaten met minder dan 15 jaar balie-ervaring;
- 70 EUR voor advocaten vanaf 15 jaar balie-ervaring;
- 85 EUR voor ereleden.
U voegt op dezelfde wijze alle advocaten toe die u wenst in te schrijven als lid. Tot aan het
moment van bevestiging van uw bestelling heeft u steeds de mogelijkheid om inschrijvingen van
advocaten te wijzigen of te verwijderen.
Na voltooiing van de bestelling wordt u gevraagd om de bestelling te bevestigen. U bevestigt de
bestelling en u wordt doorverwezen naar de beveiligde Ogone betaalpagina.
Betalen is mogelijk via overschrijving (bancontact, ING Home Pay, Belfius, KBC online), met
debetkaarten (maestro) en met kredietkaarten (VISA en Mastercard).
Uw betaling geldt als inschrijving van alle door u opgegeven leden. Onmiddellijk na betaling
ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw verrichting, met in bijlage enerzijds een debetnota
(factuur) op naam van uw kantoor en anderzijds een overzicht van alle ingeschreven leden met
vermelding van hun unieke ledencodes.
De advocaat-leden die u inschreef, ontvangen geen afzonderlijke bevestigingse-mail met
herhaling van hun unieke ledenreferentie. Desgewenst verzoeken wij de kantoren dan ook, in de
mate van het nodige, om de unieke ledenreferenties over te maken aan de individuele leden.

B.3. Inschrijven voor een activiteit
Inschrijven voor activiteiten kan u via de volgende weblink:
http://www.vlaamspleitgenootschap.be/activiteiten .
Inschrijven voor opleidingen (recyclagemiddagen) kan u via de volgende weblink:
http://www.vlaamspleitgenootschap.be/opleiding
U kiest voor de optie “inschrijven als kantoor”.
3

Het jaar van inschrijving aan de balie is het jaar van uw eerste inschrijving aan de balie, als
stagiair.
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Door uw code te “valideren”, worden automatisch de correcte facturatiegegevens ingevuld. U
overloopt deze gegevens. U kan deze desgevallend aanpassen mocht dat nodig zijn.
Daarna dient u op te geven welke personen aanwezig zullen zijn op de activiteit.
-

Inschrijving van VPG-leden: u vult de unieke ledenreferentie in van het lid dat u wil
inschrijven. U kan ook andere leden inschrijven. Het is dan uiteraard noodzakelijk om ook
hun unieke ledenreferentie op te vragen bij deze personen.
U vult de unieke ledenreferentie in en klikt op “toevoegen:

De online module herkent automatisch het lidmaatschap van het betrokken individu en
voegt deze persoon toe aan uw bestelling onder ledentarief:
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-

Inschrijving van niet-VPG-leden: deze kan u gewoon inschrijven door naam en voornaam
op te geven. U klikt aansluitend op “toevoegen” en de persoon die u inschrijft wordt aan
uw bestelling gevoegd aan niet-ledentarief.

U “gaat verder” en u bevestigt uw bestelling:

U wordt daarna doorverwezen naar de beveiligde Ogone betalingspagina. Betalen is mogelijk via
overschrijving (bancontact, ING Home Pay, Belfius, KBC online), met debetkaarten (maestro) en
met kredietkaarten (VISA en Mastercard).
Uw betaling geldt als bevestiging van uw inschrijving(en). U ontvangt, na betaling, een e-mail ter
bevestiging van uw inschrijving met een debetnota als bijlage.
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Het is van uitermate groot belang dat u uw volledige en correcte gegevens invult nu deze zullen
worden gebruikt voor het opstellen van uw debetnota. Het VPG kan niet instaan voor de
correctheid van uw debetnota indien niet alle gegevens volledig en correct werden ingevuld. U zal
uiteraard maar een bevestigingse-mail ontvangen indien u ons een juist e-mailadres opgaf.

B.3. Gegevens wijzigen?
Indien u gegevens wenst te wijzigen, bv. omdat u verandert van kantoor, dan danken wij u de
correcte gegevens te willen toezenden aan info@vlaamspleitgenootschap.be. Wij passen dan de
gegevens aan in onze database.
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C. De online inschrijvingsmodule voor niet-leden
C.1. Inschrijving voor activiteiten.
De niet-leden dienen hun correcte facturatiegegevens in te voeren wanneer zij zich inschrijven
voor een activiteit. Zij zullen immers per e-mail een debetnota ontvangen op basis van deze
gegevens. Onontbeerlijk is dus:
- Een correct e-mailadres;
- De correcte facturatiegegevens.
Inschrijven voor activiteiten kan u via de volgende weblink:
http://www.vlaamspleitgenootschap.be/activiteiten .
Inschrijven voor opleidingen (recyclagemiddagen) kan u via de volgende weblink:
http://www.vlaamspleitgenootschap.be/opleiding
U kan zich inschrijven door naam en voornaam in te voeren bij “niet-lid”. U klikt aansluitend op
“toevoegen” en uw bestelling wordt aangevuld met een inschrijving aan niet-ledentarief.
U gaat verder en wordt doorverwezen naar de beveiligde Ogone betaalpagina. Betalen is
mogelijk via overschrijving (bancontact, ING Home Pay, Belfius, KBC online), met debetkaarten
(maestro) en met kredietkaarten (VISA en Mastercard).
Uw betaling geldt als bevestiging van uw inschrijving. U ontvangt, na betaling, een e-mail ter
bevestiging van uw inschrijving met een debetnota als bijlage.
Het is van uitermate groot belang dat u uw volledige en correcte gegevens invult nu deze zullen
worden gebruikt voor het opstellen van uw debetnota. Het VPG kan niet instaan voor de
correctheid van uw debetnota indien niet alle gegevens volledig en correct werden ingevuld. U zal
uiteraard maar een bevestigingse-mail ontvangen indien u ons een juist e-mailadres opgaf.
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D. Abonnementen voor recyclages
U kan als individu maar ook als kantoor een abonnement bestellen voor de recyclagemiddagen
en dit via de volgende weblink:
http://www.vlaamspleitgenootschap.be/abonnement/3/abonnement-recyclagemiddagen
Na bevestiging en betaling van uw registratie, ontvangt u een e-mail met daarin uw unieke
abonnementscode. Wanneer u daarna iemand inschrijft voor recyclages via de knop “inschrijven
met abonnement”, dan kan u deze persoon inschrijven als abonnementshouder. U dient dan niet
te betalen voor de desbetreffende individuele recyclage.
Wij verzoeken u vriendelijk om als abonnementhouder toch telkenmale uw aanwezigheid op onze
recyclages te willen bevestigen via inschrijving op de online inschrijvingsmodule. Enkel zo
kunnen wij ervoor zorgen dat er voldoende broodjes zijn, en erop toezien dat uw
aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming klaarligt.
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E. FAQ – Frequently Asked Questions
Indien u een technisch probleem vaststelt, waarop u geen antwoord treft in deze FAQ, dan
danken wij u een printscreen te willen nemen van de problematische webpagina en deze te willen
overmaken aan info@vlaamspleitgenootschap.be. Wij doen dan onze uiterste best om zo snel
mogelijk aan uw vraag of bekommernis tegemoet te komen. Hopelijk kunnen wij rekenen op uw
medewerking bij de optimalisering van de online inschrijvingsmodule.

E.1. Ik vind niet de juiste link naar de online inschrijvingsmodule.
Het is mogelijk dat u gebruik maakt van de foute url of een oude url die uw computer nog heeft
opgeslagen. De online inschrijvingsmodule is enkel beschikbaar via de website
www.vlaamspleitgenootschap.be. Probeer deze link volledig opnieuw in te geven.

E.2. Ik slaag er niet in te betalen en/of krijg een foutmelding bij betaling.
U gebruikt misschien niet het juiste betaalmiddel. Momenteel is het mogelijk om te betalen via
overschrijving (bancontact, ING Home Pay, Belfius, KBC online), met debetkaarten (maestro) en
met kredietkaarten (VISA en Mastercard).

E.3. Ik heb eerst een factuur nodig, en kan dan pas betalen.
De online inschrijvingsmodule is een “direct payment” systeem, geïnspireerd op onder meer de
betaalmodule in het Privaat Luik. U dient bijgevolg na uw aanmelding te betalen ter bevestiging
van uw inschrijving. Uw betaling geldt als inschrijving. U ontvangt daarna onmiddellijk een e-mail
ter bevestiging van uw inschrijving, met in bijlage een debetnota (factuur). Het is bijgevolg niet
mogelijk om eerst een factuur te ontvangen en pas daarna te betalen.

E.4. Ik weet niet welke ledenreferentie te gebruiken.
In principe wordt uw unieke ledenreferentie gegenereerd op basis van uw voornaam, familienaam
en jaar van inschrijving aan de balie. De unieke ledenreferentie bestaat uit de eerste drie letters
van uw voornaam, de eerste drie letters van uw familienaam en het jaar van uw eerste
inschrijving aan de balie.
Bv. U bent advocaat Jan Peeters, ingeschreven aan de balie sinds 2008. Uw unieke code
is JANPEE2008.
U ontving deze informatie normaliter per e-mail bij de bevestiging van uw lidmaatschap.
Mocht u alsnog uw unieke ledenreferentie niet terugvinden, aarzel dan niet ons te contacteren
(info@vlaamspleitgenootschap.be).
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E.5. Ik wens gewoon verder te betalen via overschrijving.
Alle overschrijvingen zullen vanaf nu via de online inschrijvingsmodule verlopen, zonder
uitzondering.
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