Uddannelse af belgiske advokater i EU-ret
Responderende myndighed: Det flamske advokatråd (Orde van
VlaamseBalies)
BESKRIVELSE AF DET BELGISKE UDDANNELSESSYSTEM FOR ADVOKATER

1. Adgang til erhvervet
Krav om videregående
uddannelse/universitetsuddannelse
Krav om juridisk kandidateksamen
For at blive fuldgyldig advokat skal man:

Alternative veje til erhvervet:

JA
JA

 Være optaget i advokatsamfundet
 Have bestået en eksamen, der afholdes af
advokatsamfundet
 Have gennemført en fuldmægtigperiode
Ingen alternative veje til erhvervet

2. Uddannelse i fuldmægtigperioden
Er der en fuldmægtigperiode?

JA

Retsgrundlag:
 Artikel 434 i den belgiske retsplejelov
(på fransk)
 Reglement betreffende de stage (på flamsk)
(Det flamske advokatråds bekendtgørelse om
advokatfuldmægtiges uddannelse af 7. maj
2008)
 Reglement betreffende de beroepsopleiding (kun
på flamsk)
(Det flamske advokatråds bekendtgørelse om
praktisk uddannelse af advokatfuldmægtige af
25. marts 2009)

Obligatorisk

JA

Varighed:
Mindst tre år

Organer med ansvar for
uddannelse

Advokatsamfundet er ansvarligt for at tilrettelægge uddannelsen af
advokater.

Type uddannelse i
fuldmægtigperioden

Optagelsesprøve/kontrol før
fuldmægtigperiode





Praktikforløb under tilsyn af en privat praksis
Kurser i lovgivning med fælles pensum for alle advokatfuldmægtige
Oparbejdelse af ikke-juridiske kompetencer (kommunikation,
forvaltning af et kontor osv.)
 Oparbejdelse af juridiske kompetencer (udfærdigelse af krav, arbejdet
med klienter osv.)
JA
 Kontrol af uddannelsespapirer
 Advokatsamfundet vurderer ansøgerens skriftlige
ansøgning.
En person, der ønsker at blive advokat, skal indsende
en ansøgning til advokatsamfundet sammen med
behørig dokumentation for, at alle krav (opnåelse af
en kandidatgrad i jura, dato for aflæggelse af ed osv.)

Undervisningsprogram i
fuldmægtigperioden

JA

Særlige forhold vedrørende
EU-ret og sproglig
uddannelse
Fuldmægtigperiode inddelt i
faser

NEJ

Evaluering/eksamen efter
fuldmægtigperiode

JA

er opfyldt.
 Egnethedsprøve (skriftlig prøve + behandling af en
sag). Egnethedsprøven går under betegnelsen
B.U.B.A. ("Bewaamheidsattest tot het uitoefenen van
het beroep van advocaat", der frit kan oversættes
med "bevis for kompetence til at praktisere som
advokat"). Prøven tages i løbet af det første år af
fuldmægtigperioden.
I visse tilfælde skal nogle kandidater bestå en prøve i
viden om belgisk ret, før de kan starte som
advokatfuldmægtig. Dette gælder for ikke-belgiske
statsborgere, som har taget deres uddannelse i en
anden medlemsstat, og for belgiske statsborgere,
som har taget en del af eller hele deres uddannelse i
en anden medlemsstat (det er f. eks. almindeligt, at
jurastuderende i grænseregionen Limburg og i
Nederlandene tager bachelordelen i Belgien og
kandidatdelen i Nederlandene).
Væsentligste emner:
 Retssager og domstolssystemet
 Strafferet og straffesager
 Forvaltningssager
 Familieret
 Arbejdsret
 Erhvervs- og konkursret
 Finansret
 Etiske regler
 Virksomhedsregnskaber

NEJ


I form af rapporter fra vejledere

3. Videreuddannelse
Sondring mellem videreuddannelse og
specialisering
Krav om videreuddannelse

NEJ
JA

Obligatorisk videreuddannelse som anført i
advokatsamfundets interne regler
Retsgrundlag:
Reglement inzake permanent vorming
(Det flamske advokatråds bekendtgørelse om
videreuddannelse af 16. juni 2010)

Krav om tilegnelse af fremmedsprog

Ingen krav

Krav om videreuddannelse i EU-ret

Ikke relevant

4. Akkrediteringsordninger og uddannelsesudbydere
Mulighed for akkreditering

Der er mulighed for akkreditering af
 Kurser
 Nationale uddannelsesudbydere
 Uddannelsesudbydere fra alle medlemsstater
Trin i akkrediteringsprocessen:

Antal uddannelsesudbydere, der tilbyder
videreuddannelse

Der sendes en ansøgning til det flamske advokatråds
akkrediteringsudvalg, som består af syv medlemmer.
Akkrediteringsansøgningen skal indsendes, senest seks
uger før kurset afholdes.
Over 50



Uddannelsesudbydere af akkrediteret
videreuddannelse






Advokatsamfundet
Organisationer, der ledes eller er oprettet af
advokatsamfundet
Akkrediterede private udbydere af erhvervsfaglig
uddannelse (herunder advokatfirmaer)
Akkrediterede private eller offentlige ikkeudbyttegivende uddannelsesudbydere
Ikke-akkrediterede private udbydere af
erhvervsfaglig uddannelse
Ikke-akkrediterede private eller offentlige ikkeudbyttegivende uddannelsesudbydere

Aktiviteter og metoder
Uddannelsesaktiviteter, der accepteres i
overensstemmelse med kravene om
videreuddannelse/specialisering






Fysisk deltagelse i kurser
Deltagelse i
uddannelseskonferencer
Deltagelse i
uddannelsesaktiviteter som
vejleder eller underviser
Forfattervirksomhed/udgivels
e

Deltagelse i
uddannelsesaktiviteter
i en anden
medlemsstat:
Ja, det kan tælle med i
opfyldelsen af
uddannelseskravene,
men det kræver, at
aktiviteten efter
afslutning akkrediteres i
deltagerens
medlemsstat. Der skal
sendes en ansøgning
til det flamske
advokatråds
akkrediteringsudvalg,
som afgør, om den
pågældende aktivitet
opfylder
uddannelseskravene.

5. Tilsyn med uddannelsesaktiviteter
Organisationer, der fører tilsyn med
videreuddannelsesaktiviteter

Ikke relevant
Hverken advokatsamfundet eller andre organer fører tilsyn

med videreuddannelsesaktiviteter.

Tilsyn

Ikke relevant

