
Artikel 9 des Dekrets vom 17. Juni 2021, insofern er auf diese sehr eng gefasste Kategorie von Studierenden in
Bezug auf ihre Einschreibung für das akademische Jahr 2021-2022 für die Lernaktivitäten des zweiten Jahres des im
akademischen Jahr 2019-2020 begonnenen Zyklus des Studiums der Veterinärmedizin Anwendung finden würde, wäre
folglich nicht vereinbar mit den Artikeln 10, 11 und 24 der Verfassung.

Aus diesen Gründen:
Der Gerichtshof
erkennt für Recht:
Vorbehaltlich des in B.13 Erwähnten verstößt Artikel 9 des Dekrets der Französischen Gemeinschaft vom

17. Juni 2021 « zur Abänderung des Dekrets vom 13. Juli 2016 über das Studium der Veterinärmedizin » nicht gegen
die Artikel 10, 11 und 24 der Verfassung.

Erlassen in französischer und niederländischer Sprache, gemäß Artikel 65 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989
über den Verfassungsgerichtshof, am 22. Juli 2022.

Der Kanzler, Der Präsident,
(gez.) P.-Y. Dutilleux (gez.) P. Nihoul

*
ORDE VAN VLAAMSE BALIES

[C − 2023/40691]
Reglement tot wijziging van de artikelen 197, 202, 203 en 204

in deel VII. “procedures zoals in tucht” van de Codex Deontologie voor Advocaten

Artikel 1. Artikel 197 van de Codex Deontologie wordt vervangen als volgt:

“De stafhouder roept de betrokken persoon op voor de raad van de Orde op de zitting die hij bepaalt. Hij houdt daarbij rekening
met een oproepingstermijn van minstens 15 dagen. De oproepingsbrief wordt verstuurd met een ter post aangetekende brief met
ontvangstbewijs en vermeldt het voorwerp van de oproeping en eventueel ook de redenen die aanleiding geven tot het instellen van
de procedure.”

Art. 2. Artikel 202 van de Codex Deontologie wordt vervangen als volgt:

“De secretaris van de raad van de Orde brengt de betrokken persoon binnen acht dagen na de uitspraak op de hoogte van de
beslissing bij ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs. Hij vermeldt daarin de rechtsmiddelen.”

Art. 3. In artikel 203 van de Codex Deontologie wordt een vierde lid toegevoegd, luidende als volgt:

“Het verzet wordt als ongedaan beschouwd indien de betrokken persoon:

- nogmaals verstek laat gaan bij zijn verzet en het vaststaat dat hij kennis heeft gehad van de oproeping in de procedure op
verzet, of

- wanneer hij op verzet verschijnt, vaststaat dat hij kennis heeft gehad van de oproeping in de procedure waarin hij verstek
heeft laten gaan en geen gewag maakt van overmacht of van een wettige reden van verschoning ter rechtvaardiging van zijn verstek
bij de bestreden rechtspleging. De raad van de Orde oordeelt soeverein of hij de aangevoerde overmacht of reden erkent.”

Art. 4. In artikel 204 van de Codex Deontologie wordt een vierde lid toegevoegd, luidende als volgt:

“Hoger beroep tegen de beslissing die het verzet als ongedaan beschouwt, houdt in dat de grond van de zaak aanhangig wordt
gemaakt bij de rechter in hoger beroep, ook al is er geen hoger beroep ingesteld tegen de bij verstek gewezen beslissing.”

Art. 5. In artikel 204, eerste lid van de Codex Deontologie wordt de passage “en 5” vervangen door “, 5 en 6”.

In artikel 204, tweede lid van de Codex Deontologie wordt de passage “§§ 4 en 6” vervangen door “§ 4”.

Art. 6. Dit reglement treedt in werking op de eerste dag van de vierde maand na haar publicatie in het Belgisch
Staatsblad.

Het nieuwe lid vier van artikel 203 van de Codex Deontologie en het nieuwe lid vier van artikel 204 Codex
Deontologie zijn van toepassing op het verstek dat een partij na die datum van inwerkingtreding laat gaan.

Reglement goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies op 8 februari 2023.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[2023/200948]

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business
Analisten SAP. — Functioneel Applicatiebeheer (m/v/x) (niveau A1)
voor de FOD Beleid en Ondersteuning. — Selectienum-
mer: ANG23032

Solliciteren kan tot en met 30/03/2023 via www.werkenvoor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoor-
waarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bij FOD BOSA via
www.werkenvoor.be

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te
vinden.

Een lijst van max. 20 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie
worden opgesteld.

Naast deze lijst van laureaten wordt een bijzondere lijst opgesteld
(die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd
zijn.

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[2023/200948]

Sélection comparative d’Analystes Business SAP. — Gestion Fonc-
tionnelle des Applications (m/f/x) (niveau A1), néerlandophones,
pour le SPF Stratégie et Appui. — Numéro de sélection : ANG23032

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 30/03/2023 inclus via
www.travaillerpour.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction,
les conditions de participation, la procédure de sélection,...) est dispo-
nible auprès du SPF BOSA via www.travaillerpour.be

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans
le moteur de recherche.

Une liste de max. 20 lauréats valable 1 an, sera établie après
la sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats
(qui reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.
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