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BESCHRIJVING VAN HET NATIONALE OPLEIDINGSSTELSEL VOOR ADVOCATEN in
Luxemburg
1. Toegang tot het beroep
Hoger onderwijs/universitair
onderwijs

JA

Een afgeronde universitaire
rechtenstudie is verplicht

JA





Stappen om een volledig
bevoegde advocaat te worden

Alternatieve routes naar dit
beroep:

Inschrijven bij de orde van advocaten
Afleggen van examen
Voltooien van een introductieperiode
Beoordelen van de kandidaat door het
ministerie van Justitie

JA, op basis van Richtlijn 98/5/EG ter vergemakkelijking
van de permanente uitoefening van het beroep van
advocaat in een andere lidstaat dan die waar de
beroepskwalificatie is verworven.

2. Opleiding tijdens de introductieperiode
Is er een
introductieperiode?

JA
Behalve voor
de in Richtlijn
98/5/EG
vastgelegde
route.

Rechtsgrondslag:
"Règlement grand-ducal du 10 juin 2009
portant organisation du stage judiciaire et
règlementant l'accès au notariat"
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Land: Luxemburg

Verplicht

JA

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

Vastgestelde duur:
2 jaar








De orde van advocaten
Advocatenkantoren

Stage onder toezicht van een balie en het ministerie van
Justitie,
rechtenopleiding waarvan het programma voor alle
advocaat-stagiairs gelijk is,
rechtenopleiding waarvan het programma op de
individuele advocaat-stagiair is toegesneden,
opleiding in beroepsvaardigheden.

Toelatingsexamen/toetsing voorafgaand aan
de introductieperiode

JA





Vast curriculum tijdens de
introductieperiode

JA

De volgende thema's komen aan de orde:
 Instellingen en bronnen van Luxemburgs recht
 Gerechtelijke procedures en gerechtelijke
organisatie
 Strafrecht en strafprocesrecht
 Familierecht
 Arbeidsrecht
 Handels- en faillissementsrecht
 Financieel recht
 Deontologie
 Bedrijfsboekhouding
 Opstellen van akten

Bijzonderheden ten
aanzien van opleiding in
EU-recht en
taalvaardigheden:

NEE

In verschillende fasen
opgedeelde
introductieperiode

NEE

Beoordeling/Examen na
de introductieperiode

JA



Verificatie van diploma
Beoordeling van schriftelijke aanvraag
Toelatingsexamen

Een schriftelijk examen

3. Stelsel voor permanente educatie
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Land: Luxemburg

Onderscheid tussen permanente
educatie /
specialisatieopleidingen

Luxemburg kent alleen een stelsel voor permanente
educatie.

Verplichtingen met
betrekking tot
permanente educatie

JA

De bijscholingsverplichtingen zoals vastgelegd in de
interne reglementen van de orde van advocaten.
Rechtsgrondslag:
Titel 14 van het intern reglement van de orde van
advocaten van 9 januari 2013 en het intern reglement
van 16 januari 2013:
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2013/0039/a
039.pdf#page=2

Verplichtingen met
betrekking tot het leren
van vreemde talen

NEE

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

N.v.t.

4. Accreditatiesystemen en aanbieders van opleidingen
Mogelijkheid van accreditatie

JA

Zie artikel 14, leden 1 tot en met 5, van het
intern reglement van de orde van advocaten
(zie tevens "Verplichtingen met betrekking tot
permanente educatie")
Accreditatie:
 van opleidingscursussen,
 van nationale aanbieders van opleidingen,
 van aanbieders van opleidingen uit andere
lidstaten.
Accreditatieprocedure – bij de orde van
advocaten moet een verzoek tot erkenning
worden ingediend

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

Onmogelijk vast te stellen




Orde van advocaten
Organisaties die worden beheerd of zijn opgericht
door de orde van advocaten (waaronder
rechtswinkels of lokale verenigingen van
advocaten)
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Land: Luxemburg






Geaccrediteerde
particuliere
commerciële
aanbieders
van
opleidingen
(waaronder
advocatenkantoren)
Geaccrediteerde
particuliere
of
openbare
aanbieders van opleidingen zonder winstoogmerk
(waaronder universiteiten en stichtingen)
Niet-geaccrediteerde particuliere commerciële
aanbieders van opleidingen
Niet-geaccrediteerde particuliere of openbare
aanbieders van opleidingen zonder winstoogmerk

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

 Klassikale
trainingssessies
 Opleidingsconferenties
 Als docent of trainer
aan
opleidingsactiviteiten
deelnemen
 Schrijven/publiceren

Deelname
aan
opleidingsactiviteiten in
andere lidstaten:
Opleidingsactiviteiten in
een andere lidstaat
worden erkend als ze aan
de vormvereisten voldoen
(zie "Mogelijkheid van
accreditatie").

5. Toezicht op opleidingsactiviteiten
Organisaties die toezicht
houden op permanenteeducatieactiviteiten

N.v.t.

Toezichtproces

N.v.t.

Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: "Lot 2 – Study on the state of play of lawyers training in EU
law", uitgevoerd door de Raad van balies van de Europese Unie (CCBE) en het Europees Instituut voor
bestuurskunde (EIPA)
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