Juristutbildning i EU-rätt i Belgien
Ansvarig organisation: Orde van Vlaamse Balies
BESKRIVNING AV DET NATIONELLA JURISTUTBILDNINGSSYSTEMET i Belgien

1. Tillträde till yrket
Högre utbildning/universitetsutbildning är ett
krav
Juristexamen är obligatorisk
Steg för att bli en fullvärdig advokat:
Alternativa vägar till yrket

JA
JA

 Registrering hos advokatsamfundet.
 Examination (anordnas av advokatsamfundet).
 Introduktionsperiod
Inga alternativa vägar till yrket.

2. Utbildning under introduktionsperioden
Finns det en
introduktionsperiod?

JA

Rättslig grund:
 Artikel 434 i den belgiska processlagen.
(på franska).
 Reglement betreffende de stage
(på flamländska).
(OVB-lagen om utbildning (praktik) av
biträdande jurister av den 7 maj 2008).
 Reglement betreffende de beroepsopleiding
(finns endast på flamländska).
(OVB-lagen om yrkesutbildning för blivande
jurister av den 25 mars 2009).

Obligatorisk

JA

Fastställd varaktighet:
Minst tre år.

Typer av organ med ansvar
för anordnande av utbildning.

Advokatsamfundet är ansvarigt för anordnande av utbildning för jurister och
advokater.

Former av
introduktionsutbildning.

Inträdesexamen/kontroll före
introduktionsperioden.




Praktik, övervakad av en advokatbyrå.
Juristutbildning med särskild kursplan, gemensam för alla biträdande
jurister.
 Utbildning i icke-juridiska yrkesfärdigheter (t.ex. kommunikation, hur
man leder ett kontor osv.).
 Utbildning i juridiska yrkesfärdigheter (t.ex. hur man författar anspråk
och fordringar, att arbeta med klienter osv.).
JA
 Kontroll/bestyrkande av examensbevis.
 Advokatsamfundet utvärderar skriftliga ansökningar
från sökande.
Personer som vill bli advokater måste skicka en
ansökan till advokatsamfundet och bifoga alla
erforderliga handlingar för att visa att de uppfyller
samtliga krav (t.ex. magisterexamen i juridik, datum
för ed osv.).

Fast kursplan under
introduktionsperioden

 Anlagsprövning (skriftlig examination samt
utvärdering av ett mål). Anlagsprövningen kallas
B.U.B.A. (”Bewaamheidsattest tot het uitoefenen van
het beroep van advocaat”, fritt översatt som
”kompetensintyg för att utöva advokatyrket”). Examen
görs under det första praktikåret.
I vissa fall måste nyutexaminerade göra ett prov om
kunskap i belgisk lagstiftning innan de får inleda
praktikperioden. Detta gäller personer som inte är
belgiska medborgare och som har slutfört sina studier
i en annan medlemsstat eller belgiska medborgare
som genomgått hela eller delar av sin utbildning i en
annan medlemsstat (det är t.ex. vanligt att
juridikstuderande i gränsregionen Limburg och
Nederländerna slutför sin kandidatexamen i Belgien
och sedan tar magisterexamen i Nederländerna).
Huvudämnen:
 Rättsliga förfaranden och rättsväsendets
organisation.
 Straffrätt och straffrättsliga förfaranden.
 Förvaltningsrättsliga förfaranden.
 Familjerätt.
 Arbetsrätt.
 Handels- och konkursrätt.
 Finansrätt.
 Etiska regler.
 Affärsredovisning.

JA

NEJ
Särskilda aspekter när det
gäller EU-rätt och
språkutbildning
Introduktionsperiod uppdelad i NEJ
olika nivåer

Bedömning/examinering efter
genomgången
introduktionsperiod



JA

Genom rapporter från handledarna

3. Fortbildning
Skillnad mellan fortbildning och
specialiseringsutbildning
Krav beträffande fortbildning

NEJ
JA

Obligatoriska krav på utbildning enligt
advokatsamfundets stadgar.
Rättslig grund:
Reglement inzake permanente vorming
(Förordning om fortbildning av den 16 juni 2010
från Orde van Vlaamse Balies)

Krav beträffande att lära sig utländska
språk
Krav på kunskap om EU-rätten när det
gäller fortbildning

Inga krav.
Ej tillämpligt.

4. Ackrediteringssystem och utbildningsleverantörer
Möjligheter till ackreditering

Det är möjligt att erhålla ackreditering via
 kurser,
 nationella utbildningsleverantörer, och
 utbildningsleverantörer från samtliga medlemsstater.
Steg i ackrediteringsprocessen:

Antal utbildningsleverantörer som
tillhandahåller fortbildning
Typ av utbildningsleverantör som
tillhandahåller ackrediterad fortbildning

En ansökan måste skickas till ackrediteringskommittén vid
Orde van Vlaamse Balies (OVB), som består av
sju ledamöter.
Ansökan om ackreditering ska skickas 6 veckor före det
datum utbildningskursen startar.
Fler än 50.







Advokatsamfundet.
Organisation som leds eller etablerats av
advokatsamfundet.
Ackrediterade privata kommersiella
utbildningsleverantörer (inklusive advokatbyråer).
Ackrediterade privata eller offentliga ideella
utbildningsleverantörer.
Icke-ackrediterade privata kommersiella
utbildningsleverantörer.
Icke-ackrediterade privata eller offentliga ideella
utbildningsleverantörer.

Verksamheter och metoder

Typ av utbildningsverksamhet som är
godkänd enligt kraven på fortbildning eller

specialiseringsutbildning



Deltagande i utbildningar på
plats.
Deltagande i
utbildningskonferenser.
Deltagande i
utbildningsverksamheter
som handledare eller lärare.
Skrivande/publicering.

5. Tillsyn av utbildningsverksamheter
Organisationer som utövar tillsyn av

Ej tillämpligt.

Deltagande i
utbildningsverksamheter i en
annan medlemsstat:
Ja, det kan uppfylla
utbildningskraven, men
det beror på vilken typ av
verksamhet som
utbildningen ackrediteras
som i deltagarens
medlemsstat efter
deltagandet. En begäran
ska skickas till
ackrediteringskommittén vid Orde
van Vlaamse Balies
(OVB), som beslutar om
huruvida verksamheten i
fråga faktiskt uppfyller
utbildningskraven.

fortbildningsverksamheter
Tillsynsprocess

Varken advokatsamfundet eller någon annan organisation
har tillsynsansvar för fortbildningsverksamheter
Ej tillämpligt.

