
4) de vierde kamer:

a) te Gent: iedere vrijdag;

b) te Brugge: iedere dinsdag;

5) de vijfde kamer:

a) te Gent: iedere vrijdag;

b) te Brugge: iedere vrijdag;

6) de zesde kamer:

a) te Gent: iedere maandag;

b) te Brugge: iedere donderdag;

7) de zevende kamer:

a) te Gent: iedere vrijdag

b) te Brugge: iedere dinsdag

8) de achtste kamer:

a) te Gent: iedere vrijdag;

b) te Brugge: iedere vrijdag;

9) de negende kamer:

a) te Gent: iedere maandag;

b) te Brugge: iedere vrijdag.

Geschillen in kort geding die op de inleidingszitting niet of niet volledig kunnen behandeld worden, kunnen
verder behandeld worden op een zitting zoals bepaald in artikel 4.

Art. 8. Samenstelling van de kamers

De kamers worden wettelijk samengesteld overeenkomstig artikel 104 van het Gerechtelijk Wetboek.

In beide afdelingen zijn aan elke kamer ten minste verbonden:

- een magistraat van de zetel (kamervoorzitter of raadsheer), en

- vier raadsheren in sociale zaken (met uitzondering van de negende kamer, waaraan geen raadsheren in sociale
zaken verbonden zijn).

Art. 9. Vakantiezittingen

De eerste voorzitter stelt de vakantiedienstregeling vast bij beschikking, overeenkomstig de artikelen 334 e.v. van
het Gerechtelijk Wetboek. Hierin bepaalt hij voor de beide afdelingen dag en uur van de vakantiezittingen en de
samenstelling van de vakantiekamers.

Art. 10. Bureau voor rechtsbijstand

Het bureau voor rechtsbijstand zetelt in de beide afdelingen van het arbeidshof Gent en houdt zitting volgens de
noodwendigheden.

Iedere kamervoorzitter en raadsheer in het arbeidshof Gent kan het bureau voor rechtsbijstand voorzitten, na
hiertoe bij beschikking van de eerste voorzitter te zijn aangewezen.

Art. 11. Bekendmaking

Dit bijzonder reglement wordt bekendgemaakt door aanplakking ter griffie van elke afdeling van het arbeidshof
Gent en wordt geplaatst op de website. Het zal ook worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Art. 12. Inwerkingtreding

Dit bijzonder reglement treedt in werking op 1 september 2021.

Het vervangt vanaf die datum het bijzonder reglement van het arbeidshof Gent van 7 juni 2017 en de
beschikkingen van 29 september 2017, 7 juni 2018, en 13 januari 2021.

Aldus beslist te Gent op 10 juni 2021.

(w.g.) hoofdgriffier (w.g.) de eerste voorzitter
Dorine DE CLERCQ Vincent DOOMS

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,

K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2021/42222]
10 JUNI 2021. — Bericht met betrekking tot de goedkeuring van de

norm, met als titel “norm permanente vorming”

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 31 van de wet van
7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek
toezicht op de bedrijfsrevisoren, heeft het Instituut van de Bedrijfsre-
visoren (IBR) een ontwerp van norm met als titel “norm permanente
vorming” ter goedkeuring voorgelegd aan de Hoge Raad voor de
Economische Beroepen en aan de minister bevoegd voor Economie,
nadat het ontwerp het voorwerp heeft uitgemaakt van een openbare
raadpleging.

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2021/42222]
10 JUIN 2021. — Avis relatif à l’approbation de la norme intitulée

« norme formation permanente »

Conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi du 7 décem-
bre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision
publique des réviseurs d’entreprises, l’Institut des Réviseurs d’Entre-
prises (IRE) a soumis un projet de norme intitulée « norme formation
permanente », pour approbation au Conseil supérieur des Professions
économiques et au ministre ayant l’Economie dans ses attributions,
après que le projet ait fait l’objet d’une consultation publique.
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In toepassing van artikel 27 van voormelde wet van 7 decem-
ber 2016 moeten de bedrijfsrevisoren hun permanente vorming op
continue wijze voortzetten om hun theoretische kennis, hun beroeps-
bekwaamheden en hun beroepsethiek op een voldoende peil te
houden. Deze norm heeft tot doel om de draagwijdte van de
verplichtingen inzake permanente vorming, die van toepassing zijn op
de bedrijfsrevisoren, toe te lichten.

Deze norm, die in werking treedt op 1 januari 2022, heft de “norm
van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren voor permanente vorming”,
van 30 augustus 2007, vanaf die datum op.

Deze norm werd aangenomen door de Raad van het IBR op
29 januari 2021 en werd goedgekeurd door de Hoge Raad voor de
Economische Beroepen op 5 februari 2021, en door de minister bevoegd
voor Economie.

Brussel, 10 juni 2021.

De Minister van Economie,
P.-Y. DERMAGNE

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2021/31669]
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. — Pedagogische Begeleidingsdienst. — Oproep tot de

kandidaten voor de functie van pedagogisch begeleider basisonderwijs (cluster oost)

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap informeert de geïnteresseerden erover dat volgende oproep
werd gepubliceerd: een oproep tot de kandidaten voor de functie van pedagogisch begeleider basisonderwijs die de rol
opneemt van ondersteuner van professionaliseringsinitiatieven met de focus op wiskunde (cluster oost) bij de
Pedagogische Begeleidingsdienst (PBD) van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

De oproep geldt voor het invullen van één effectieve vacature (1 FT) en het aanleggen van een wervingsreserve
voor dat bevoegdheidsdomein.

In de oproep zijn de voorwaarden voor deelname en de modaliteiten in verband met de inschrijving en de
selectiecriteria opgenomen. De limietdatum voor inzending van het kandideringsformulier en het portfolio is
vastgesteld uiterlijk op 18 juni 2021.

De oproep, verschenen op de GO!-website, kan ook ingekeken worden in iedere instelling van het GO! onderwijs
van de Vlaamse Gemeenschap of geraadpleegd/gedownload worden via www.g-o.be/jobs.

Een exemplaar van de oproep kan ook aangevraagd worden bij de centrale administratieve diensten van het GO!
op telefoonnummer : 02-790 94 71 of 02-790 94 75.

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2021/31670]

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. — Pedagogische Begeleidingsdienst. — Oproep tot de
kandidaten voor de functie van pedagogisch begeleider secundair onderwijs (cluster oost)

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap informeert de geïnteresseerden erover dat volgende oproep
werd gepubliceerd: een oproep tot de kandidaten voor de functie van pedagogisch begeleider secundair onderwijs die
de rol opneemt van ondersteuner van veranderingstrajecten met de focus op schoolontwikkeling (cluster oost) bij de
Pedagogische Begeleidingsdienst (PBD) van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

De oproep geldt voor het invullen van één effectieve vacature (1 FT) en het aanleggen van een wervingsreserve
voor dat bevoegdheidsdomein.

In de oproep zijn de voorwaarden voor deelname en de modaliteiten in verband met de inschrijving en de
selectiecriteria opgenomen. De limietdatum voor inzending van het kandideringsformulier en het portfolio is
vastgesteld uiterlijk op 18 juni 2021.

De oproep, verschenen op de GO!-website, kan ook ingekeken worden in iedere instelling van het GO! onderwijs
van de Vlaamse Gemeenschap of geraadpleegd/gedownload worden via www.g-o.be/jobs.

Een exemplaar van de oproep kan ook aangevraagd worden bij de centrale administratieve diensten van het GO!
op telefoonnummer : 02-790 94 71 of 02-790 94 75.

En application de l’article 27 de la loi précitée du 7 décembre 2016, les
réviseurs d’entreprises doivent poursuivre de manière continue leur
formation permanente afin de maintenir leurs connaissances théori-
ques, leurs compétences professionnelles et leur sens éthique à un
niveau suffisant. Cette norme vise à expliciter la portée des obligations
en matière de formation permanente qui s’appliquent aux réviseurs
d’entreprises.

Cette norme, qui entre en vigueur le 1er janvier 2022, abroge à cette
date la « norme de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises relative à la
formation permanente » du 30 août 2007.

Cette norme a été adoptée par le Conseil de l’IRE en date du
29 janvier 2021 et a été approuvée par le Conseil supérieur des
Professions économiques, en date du 5 février 2021, et par le ministre
ayant l’Economie dans ses attributions.

Bruxelles, le 10 juin 2021.

Le Ministre de l’Economie,
P.-Y. DERMAGNE
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