
4° Het vertegenwoordigen van het Rekenhof
Een raadsheer wordt soms aangewezen door het college om onder-

zoeken van het Rekenhof toe te lichten bij een wetgevende vergadering.
Daarnaast wordt het jaarlijkse federale Boek van het Rekenhof in
aanwezigheid van een raadsheer van het Rekenhof besproken in de
bevoegde parlementaire commissie.

Een raadsheer wordt soms gevraagd het Rekenhof te vertegenwoor-
digen op bijeenkomsten, studiedagen of seminaries in binnen- en
buitenland waar materies aan bod komen die nauw gelinkt zijn met de
eigen controletaken van het Rekenhof of relevant kunnen zijn voor het
uitvoeren van deze controletaken. Zo kan een raadsheer worden
gevraagd bij deze gelegenheden een voordracht te houden of als
waarnemer eraan deel te nemen.

5° Zetelen in een college van commissarissen
Een raadsheer kan door het Rekenhof worden aangewezen om deel

uit te maken van een college van commissarissen in een autonoom
overheidsbedrijf of een naamloze vennootschap van publiek recht. Dit
college van commissarissen controleert de financiële toestand, de
jaarrekening en de regelmatigheid – vanuit het oogpunt van de wet en
van het organiek statuut – van de verrichtingen die moeten worden
opgenomen in de jaarrekening van de vennootschap. Het jaarlijks
verslag van dit college bepaalt onder andere of de jaarrekening een
getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en
van de resultaten van de vennootschap.

6° Vervanging van de griffiers
Tijdens de vergaderingen van de kamers en met het oog op de

voorbereiding van de aangelegenheden die aan de kamers moeten
worden voorgelegd, worden de griffiers ingeval van afwezigheid of
verhindering in hun functie vervangen door de laatstbenoemde
raadsheer van hun kamer.

Bezoldiging
Overeenkomstig artikel 1 van de wet van 21 maart 1964 betreffende

de wedden van de leden van het Rekenhof wordt de wedde van
raadsheer gelijkgesteld met de wedde van staatsraad.

Kandidaatstelling
De kandidaturen, met curriculum vitae, dienen binnen de dertig

dagen na bekendmaking van dit bericht te worden ingediend bij ter
post aangetekende brief gericht aan de Voorzitter van de Kamer van
volksvertegenwoordigers, Paleis der Natie, 1008 Brussel.

Bij de kandidaturen dienen de stukken te worden gevoegd die
bewijzen dat aan de hogervermelde benoemingsvoorwaarden (natio-
naliteit, leeftijd en diploma) is voldaan.

De kandidaten van wie de kandidatuur ontvankelijk wordt ver-
klaard, zullen worden uitgenodigd op een hoorzitting in de subcom-
missie ″Rekenhof″ van de commissie Financiën en Begroting.

Meer inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Secretariaat-
generaal van de Kamer van volksvertegenwoordigers, tel.: 02/549.84.21,
e-mail: secretariaat.generaal@dekamer.be.

De persoonsgegevens van de kandidaten worden verwerkt overeen-
komstig de privacyverklaring vermeld op de website van de Kamer.

Zie :
www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/declconf/Nominations.pdf.

*
ORDE VAN VLAAMSE BALIES

[C − 2020/30703]

Reglement tot wijziging van Hoofdstuk II.2 ‘De beroepsopleiding’ van de Codex Deontologie voor Advocaten

Artikel 1

Hoofdstuk II.2 ‘De beroepsopleiding’ van de Codex Deontologie voor Advocaten wordt vervangen door:

“Afdeling II.2.1 Algemeen

Art. 40

Om ingeschreven te kunnen worden op het tableau van de Orde van Advocaten moet de stagiair de
beroepsopleiding volgen en het bekwaamheidsattest behalen. De beroepsopleiding wordt georganiseerd door de Orde
van Vlaamse Balies.

Afdeling II.2.2 (opgeheven AV 19.2.2020)

Art. 41

Opgeheven AV 19.2.2020

Art. 42

Opgeheven AV 19.2.2020

4° La représentation de la Cour des comptes
Un conseiller est parfois désigné par le collège pour présenter les

contrôles de la Cour des comptes auprès d’une assemblée parlemen-
taire. En outre le cahier fédéral annuel de la Cour des comptes est
analysé au sein de la commission parlementaire compétente en
présence d’un conseiller de la Cour des comptes.

Un conseiller est parfois invité à représenter la Cour des comptes lors
de réunions, journées d’étude ou séminaires, tant en Belgique qu’à
l’étranger, lorsque sont traitées des matières qui sont étroitement liées
aux tâches de contrôle de la Cour des comptes, ou qui peuvent être
pertinentes pour l’exécution de ces tâches de contrôle. Ainsi, un
conseiller peut être invité à ces occasions à faire un exposé, ou à
participer en tant qu’observateur.

5° Siéger dans un collège de commissaires
Un conseiller peut être désigné par la Cour des comptes pour faire

partie d’un collège de commissaires dans une entreprise publique
autonome ou une société anonyme de droit public. Ce collège de
commissaires contrôle la situation financière, le compte annuel et la
régularité – du point de vue de la loi et du statut organique – des
opérations qui doivent être reprises dans le compte annuel de la société.
Le rapport annuel de ce collège détermine entre autres si le compte
annuel donne une image fidèle des avoirs, de la situation financière et
des résultats de la société.

6° Remplacement des greffiers
Lors des séances des chambres et en vue de la préparation des affaires

qui doivent être présentées aux chambres, les greffiers absents ou
empêchés sont remplacés dans leur fonction par le conseiller le plus
récemment nommé de leur chambre.

Rémunération
Conformément à l’article 1er de la loi du 21 mars 1964 relative aux

traitements des membres de la Cour des comptes, le traitement de
conseiller est assimilé à celui de conseiller d’Etat.

Candidatures
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae, doivent être

envoyées, par lettre recommandée, au plus tard le 30e jour qui suit celui
de la présente publication au Président de la Chambre des représen-
tants, Palais de la Nation, 1008 Bruxelles.

Les candidatures doivent être accompagnées des documents prou-
vant qu’il est satisfait aux conditions de nomination précitées (nationa-
lité, âge et diplôme).

Les candidats dont la candidature aura été jugée recevable, seront
entendus en sous-commission ″Cour des Comptes″ de la commission
des Finances et du Budget.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du secrétariat général de la Chambre des représentants, tél. : 02/549.84.21
ou courriel : secretariat.general@lachambre.be.

Les données à caractère personnel des candidats sont traitées
conformément à la déclaration de confidentialité figurant sur le site
web de la Chambre.

Voir :
www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/declconf/Nominations.pdf.
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Afdeling II.2.3 De stageschool
Art. 43
De Orde van Vlaamse Balies richt een stageschool in en beslist over het inrichten van een of meer lokale afdelingen.
De stageschool bestaat minstens uit de bestuurder van de Orde van Vlaamse Balies bevoegd voor de stage, de

voorzitters van de lokale afdelingen van de stageschool en de voorzitters van de stagecommissie van elke balie.
De stageschool stelt een intern reglement op over haar werking en de werking van de lokale afdelingen.
Art. 44
De stageschool is verantwoordelijk voor de organisatie van de beroepsopleiding. Dit houdt onder meer de

bevoegdheid in om:
- de locaties vast te stellen waar de lessen worden gegeven;
- het lessenrooster vast te stellen;
- de cursussen van de vakken samen te stellen;
- te beslissen over de onderwijsvorm (video “on demand”, contacturen,...);
- de docenten aan te stellen en te evalueren;
- een stagiair vrij te stellen om een vak te volgen en/of een examen af te leggen of te worden geëvalueerd;
- de stagiair die in de tweede zittijd niet is geslaagd toelating te verlenen tot een derde zittijd;
- de vorm en de inhoud van de examens en evaluaties te bepalen;
- de evaluatie- en deliberatiewijze te bepalen;
- advies te verstrekken aan de algemene vergadering en de raad van bestuur van de Orde van Vlaamse Balies

over de begroting van de beroepsopleiding en de individuele bijdrage die de stagiair rechtstreeks aan de Orde
van Vlaamse Balies betaalt.

Daarnaast verleent de stageschool advies aan de raad van de Orde die beslist over het verzoek van een stagiair om
vakken te volgen of verder te zetten na afloop van de 18de maand van zijn stage.

Afdeling II.2.4 Beroepsopleiding
Art. 45
De beroepsopleiding bestaat uit 2 luiken.
Het eerste luik omvat de vakken:

- deontologie
- burgerlijk procesrecht
- strafprocesrecht
- juridische bijstand

Het tweede luik omvat de vakken:
- communicatie
- alternatieve geschillenregeling
- kantoororganisatie
- fiscale en sociale aspecten
- ondernemerschap
- GDPR
- boekhouding
- beroepsaansprakelijkheid
- bijzondere vraagstukken deontologie

Art. 46
De stagiair moet het bekwaamheidsattest behalen tijdens de eerste 18 maanden van zijn stage, onverminderd de

mogelijkheid van onderbreking of schorsing van de stage.
Behoudens de bijzondere vraagstukken deontologie, die tijdens het tweede stagejaar dienen te worden gevolgd

ongeacht of een derde zit tijdens het tweede stagejaar zou dienen te worden afgelegd.
Art. 47
De stageschool kan een stagiair op zijn gemotiveerd verzoek vrijstellen van het volgen van een of meer vakken of

van de deelname aan het examen of de evaluatie daarover.
Art. 48
De stagiair wordt geëvalueerd over de vakken die hij in het kader van de beroepsopleiding volgt. Deze evaluatie

neemt de vorm aan van (schriftelijke of mondelinge) examens of een permanente evaluatie.
Per gerechtelijk jaar zijn er twee examenzittijden.
De stagiair die na deliberatie voor een of meer vakken niet geslaagd is, kan deelnemen aan een tweede zittijd.
De stagiair heeft het recht om per vak aan twee examenzittijden deel te nemen. In uitzonderlijke omstandigheden

en mits schriftelijk gemotiveerd verzoek daartoe aan de stageschool, kan de stagiair worden toelaten tot een derde
zittijd. De stageschool wint hiertoe voorafgaand het advies in van de bevoegde stafhouder en de bevoegde
stagecommissie.

Art. 49
De stagiair die geslaagd is voor zijn examens ontvangt een bekwaamheidsattest van de Orde van Vlaamse Balies.

Dit bekwaamheidsattest is 5 jaar geldig vanaf datum van uitreiking.
De stagiair die niet geslaagd is voor één of meer examens, wordt hiervan door de stageschool schriftelijk in kennis

gesteld met mededeling van de resultaten van zijn examens. Deze kennisgeving geschiedt via elektronische weg aan
zijn laatst gekend e-mailadres, vermeld op de website van de Orde van Vlaamse Balies.

De bevoegde stafhouder en de bevoegde stagecommissie worden tegelijk op de hoogte gebracht.
Art. 50
De stagiair die na de deliberatie niet geslaagd is, heeft tot een maand na de kennisgeving zoals bepaald in artikel 49

het recht om zijn examens in te zien na eenvoudig verzoek gericht aan de stageschool.
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Afdeling II.2.5 Procedure beroep
Art. 51
De stagiair die niet geslaagd is, kan tegen deze beslissing hoger beroep instellen bij de beroepscommissie. De

beroepscommissie bestaat naast de voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies of een bestuurder die hem
vertegenwoordigt uit vier effectieve leden en vier plaatsvervangers aangeduid door de algemene vergadering voor een
hernieuwbare termijn van twee jaar. De beroepscommissie bepaalt haar eigen procedurereglement dat ter kennis wordt
gebracht aan de stageschool die instaat voor de publicatie ervan.

Hoger beroep wordt, op straffe van onontvankelijkheid, ingesteld per aangetekend schrijven gericht aan de Orde
van Vlaamse Balies en bevat de middelen van de stagiair.

Het hoger beroep moet ingesteld worden binnen een vervaltermijn van een maand na de kennisgeving van het
resultaat. Artikel 53bis Ger. W. is van toepassing.

Het hoger beroep wordt behandeld binnen de maand nadat het is ingediend.
De stagiair wordt uitgenodigd om te worden gehoord en kan zich laten bijstaan door zijn stagemeester en/of een

advocaat van zijn keuze.
De beroepscommissie beslist of de stagiair al dan niet is geslaagd, doch beschikt niet over de bevoegdheid om de

toegekende punten aan te passen teneinde te beslissen dat de stagiair geslaagd is.
De beslissing van de beroepscommissie wordt aan de stagiair meegedeeld per aangetekend schrijven op zijn adres

vermeld op de website van de Orde van Vlaamse Balies. De bevoegde stafhouder en de bevoegde stagecommissie
ontvangen een kopie van die beslissing.

Afdeling II.2.5. De pleitoefening
Art. 51bis
Naast de beroepsopleiding zal de stagiair voor het einde van zijn stage moeten slagen in een door de stageschool

georganiseerde pleitoefening.
De stagiair kan op zijn verzoek van deze verplichting worden vrijgesteld in geval van deelname aan een

pleitwedstrijd georganiseerd op het niveau van de conferentie of de jonge balies of op internationaal niveau door een
buitenlandse balie. De stageschool zal zich over deze vrijstelling uitspreken na advies van de bevoegde stafhouder en
de bevoegde stagecommissie.

De stagiair die niet is geslaagd voor deze pleitoefening, heeft recht op een tweede deelname. In uitzonderlijke
omstandigheden en na gemotiveerd verzoek daartoe kan de stageschool na advies van de bevoegde stafhouder en de
bevoegde stagecommissie de stagiair toelaten tot een derde deelname.

De stagiair die niet is geslaagd voor de pleitoefening kan overeenkomstig de modaliteiten voorzien in artikel 51
beroep aantekenen bij de beroepscommissie.”

Goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 19 februari 2020.

*
COUR CONSTITUTIONNELLE

[2020/201614]

Extrait de l’arrêt n° 170/2019 du 7 novembre 2019

Numéro du rôle : 7026

En cause: la question préjudicielle relative à l’article 25, § 1er, alinéa 1er, 2o, du décret de la Communauté française
du 6 juin 1994 « fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné », posée
par le Conseil d’État.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, J. Moerman et M. Pâques,
et, conformément à l’article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du juge émérite
E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :

I. Objet de la question préjudicielle et procédure

Par arrêt no 242.632 du 12 octobre 2018, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 octobre 2018,
le Conseil d’État a posé la question préjudicielle suivante :

« L’article 25, § 1er, alinéa 1er, 2o, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de
l’enseignement officiel subventionné, dans la mesure où il prévoit que l’avis de la chambre de recours lie le pouvoir
organisateur lorsqu’il est relatif au licenciement d’un enseignant temporaire prioritaire au sens de l’article 24, § 1er, du
même décret, viole-t-il les articles 10, 11 et 24 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 41
et 162 de la Constitution, ainsi qu’avec l’article 6, § 1er, VIII, 1o, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du
8 août 1980, en ce qu’il ferait ainsi peser sur un pouvoir organisateur de l’enseignement officiel subventionné
une contrainte inappropriée et excessive, en lui imposant de retirer sa décision de licencier un enseignant temporaire
prioritaire, alors que les pouvoirs organisateurs des autres réseaux ne sont pas soumis à un tel avis contraignant et alors
que, dans l’hypothèse, par exemple, d’une sanction disciplinaire infligée à un enseignant nommé à titre définitif, en
vertu des articles 64 et suivants du même décret, l’avis de la chambre de recours peut être écarté ? ».

(...)

III. En droit

(...)

B.1. La question préjudicielle porte sur l’article 25, § 1er, alinéa 1er, 2o, du décret de la Communauté française du
6 juin 1994 « fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné » (ci-après :
le décret du 6 juin 1994), qui dispose :

« Le pouvoir organisateur peut licencier un membre du personnel désigné à titre temporaire aux conditions
suivantes :

1o Le membre du personnel non prioritaire peut être licencié moyennant préavis d’une durée de quinze jours.

Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité.

27700 BELGISCH STAATSBLAD — 22.04.2020 — MONITEUR BELGE


