Opleiding voor advocaten over EU-recht in België
Reactie afkomstig van: Orde van Vlaamse Balies
BESCHRIJVING VAN HET NATIONALE OPLEIDINGSSTELSEL VOOR ADVOCATEN in
België

1. Toegang tot het beroep
Hoger onderwijs/universitair onderwijs is
noodzakelijk
Een afgeronde universitaire rechtenstudie is
verplicht
Stappen om een volledig bevoegde advocaat
te worden:
Alternatieve routes naar dit beroep:

JA
JA

 Inschrijving bij de balie
 Door de Orde van Vlaamse Balies georganiseerd
examen
 Voltooiing van een introductieperiode
Geen alternatieve routes naar dit beroep

2. Opleiding tijdens de introductieperiode
Is er een introductieperiode?

JA

Rechtsgrondslag:
 Artikel 434 van het Belgisch Gerechtelijk
Wetboek
(in het Frans)
 Reglement betreffende de stage (in het Vlaams)
(OVB Reglement betreffende de stage van 7
mei 2008)
 Reglement betreffende de beroepsopleiding
(alleen in het Vlaams beschikbaar)
(OVB Reglement betreffende de
beroepsopleiding van 25 maart 2009)

Verplicht

JA

Vastgestelde duur:
minimaal 3 jaar

Soorten organisaties die
verantwoordelijk zijn voor het
organiseren van opleidingen
Vorm van introductieopleiding

De balie is verantwoordelijk voor het organiseren van opleidingen voor
advocaten

Toelatingsexamen/-toetsing
voorafgaand aan de
introductieperiode




Stage met toezicht door een particuliere praktijk
Rechtenopleiding met een specifiek curriculum dat alle advocaatstagiairs moeten doorlopen
 Opleiding over niet-juridische beroepsvaardigheden (bijv.
communicatie, het voeren van een praktijk etc.)
 Opleiding over juridische beroepsvaardigheden (bijv. vorderingen
opstellen, met cliënten werken etc.)
JA
 Toetsing/verificatie van diploma
 Beoordeling door de balie van een door de kandidaat
ingediende schriftelijke aanvraag.
Wie advocaat wil worden, moet een aanvraag naar de
balie sturen en alle vereiste documenten overleggen
waaruit blijkt dat wordt voldaan aan alle eisen (zoals

Vast curriculum tijdens de
introductieperiode

JA

Bijzonderheden met
betrekking tot EU-recht en
taalvaardigheden:
In verschillende fasen
opgedeelde
introductieperiode
Beoordeling/Examen na de
introductieperiode

NEE

een afgeronde universitaire rechtenopleiding, de
datum van eedaflegging etc.).
 Bekwaamheidstest (schriftelijk examen + beoordeling
van een casus). Dit is de B.U.B.A.
(“Bewaamheidsattest tot het uitoefenen van het
beroep van advocaat”). Deze test wordt afgelegd
tijdens het eerste stagejaar.
In sommige gevallen moeten recent afgestudeerden
voordat ze met een stage mogen beginnen een toets
afleggen over hun kennis van het Belgisch recht. Dit
is van toepassing op personen die niet de Belgische
nationaliteit hebben en die hun studie in een andere
lidstaat hebben gevolgd of op personen met de
Belgische nationaliteit die hun volledige studie of een
deel daarvan in een andere lidstaat hebben gedaan
(het is bijvoorbeeld heel gebruikelijk dat
rechtenstudenten in de grensregio van Limburg en
Nederland hun bachelorgraad in België halen en
vervolgens hun mastergraad in Nederland).
Belangrijkste onderwerpen die behandeld worden:
 Gerechtelijke procedures en gerechtelijke organisatie
 Strafrecht en formeel strafrecht
 Bestuursrechtelijke procedure
 Familierecht
 Arbeidsrecht
 Handels- en faillissementsrecht
 Recht met betrekking tot de financiële sector
 Ethische regels
 Bedrijfsadministratie

NEE



JA

Via verslagen van docenten

3. Stelsel voor permanente educatie
Onderscheid tussen permanente educatie
/specialisatieopleidingen
JA
Verplichtingen met betrekking tot
permanente educatie

NEE
Verplichte opleidingsplichten zoals vastgelegd in
het huishoudelijk reglement van de Orde van
Vlaamse Balies
Rechtsgrondslag:
Reglement inzake permanente educatie
(Reglement van 16 juni 2010 van de Orde van
Vlaamse Balies)

Verplichtingen met betrekking tot het
leren van vreemde talen

Geen verplichtingen

Verplichtingen ten aanzien van EU-recht
als inhoud van permanente educatie

N.v.t.

4. Accreditatiesystemen en aanbieders van opleidingen
Mogelijkheid van accreditatie

Het is mogelijk accreditatie te verkrijgen
 van opleidingen
 van landelijke aanbieders van opleidingen
 van aanbieders van opleidingen uit alle lidstaten
Stappen in het accreditatieproces:

Aantal aanbieders van opleidingen die
activiteiten voor permanente educatie
aanbieden
Soort aanbieders van opleidingen die
geaccrediteerde activiteiten voor
permanente educatie ontwikkelen

Er moet een verzoek worden gericht aan de
accreditatiecommissie van de Orde van Vlaamse Balies
(OVB), die uit zeven leden bestaat.
Het verzoek tot accreditatie moet uiterlijk zes weken
voorafgaand aan de datum van de opleiding worden
verzonden
Meer dan 50








Balie
Organisatie die door de balie wordt beheerd of is
ingesteld
Geaccrediteerde private commerciële aanbieder van
opleidingen (incl. advocatenkantoren)
Geaccrediteerde private of publieke aanbieder van
opleidingen zonder winstoogmerk
Niet-geaccrediteerde private commerciële aanbieder
van opleidingen
Niet-geaccrediteerde private of publieke aanbieder
van opleidingen zonder winstoogmerk

Activiteiten en methoden
Soorten opleidingsactiviteiten die worden
geaccepteerd conform de verplichtingen
voor permanente educatie of
specialisatieopleidingen






Persoonlijk
opleidingssessies bijwonen
(contactonderwijs)
Het bijwonen van
opleidingsconferenties
Als trainer of docent
deelnemen aan
opleidingsactiviteiten
Schrijven/publiceren

Deelname aan
opleidingsactiviteiten
die plaatsvinden in een
andere lidstaat:
Ja, dit kan meetellen
voor de
opleidingsverplichtingen,
maar het hangt ervan af
of de activiteit na
deelname wordt
geaccrediteerd in de
lidstaat van de
deelnemer. Er moet een
verzoek worden
ingediend bij de
accreditatiecommissie
van de Orde van
Vlaamse Balies (OVB)
die beslist of de
activiteiten daadwerkelijk
aan de
opleidingsverplichtingen

voldoen.

5. Toezicht op opleidingsactiviteiten
Organisaties die betrokken zijn bij het
toezicht op permanenteeducatieactiviteiten
Toezichtproces

N.v.t.
Noch de Orde van Vlaamse Balies noch een andere
instantie is verantwoordelijk voor het toezicht op
opleidingsactiviteiten in het kader van permanente educatie
N.v.t.

