De griffie
Uittreksel gerechtelijk wetboek
Art. <163>. Aan de griffie zijn leden verbonden die kunnen worden benoemd in twee
niveaus, namelijk de niveaus A of B.
De leden van de griffie die benoemd worden in het niveau A dragen de titel van
hoofdgriffier of griffier-hoofd van dienst.
De leden van de griffie die worden benoemd in het niveau B dragen de graad van griffier.
Art. 164. Er is een hoofdgriffier in elke griffie.
Onverminderd de taken en bijstand bedoeld in artikel 168, is de hoofdgriffier belast met de
leiding van de griffie en staat daarbij onder gezag en toezicht van de korpschef, bedoeld in
artikel 58bis, 2°, de oudst benoemde politierechter of de vrederechter, waarmede hij
regelmatig overleg pleegt. Hij verdeelt de taken onder de leden en het personeel van de
griffie en wijst de griffiers aan die de magistraten bijstaan.
Art. 165. De hoofdgriffier staat in voor de voorwerpen onder zijn bewaring of bewaking en is
tegenover partijen verantwoordelijk voor de overgelegde stukken.
Art. 166. De hoofdgriffier wordt bijgestaan door griffiers-hoofden van dienst en griffiers.
Art. 167. Onverminderd de taken en bijstand bedoeld in artikel 168 neemt de griffier-hoofd
van dienst, onder het gezag en toezicht van de hoofdgriffier, deel aan de leiding van de
griffie.
Art. 168. De griffier oefent een gerechtelijke functie uit. Hij vervult de griffietaken en staat
de magistraat bij als griffier in alle verrichtingen van diens ambt.
Op deze regel wordt slechts een uitzondering gemaakt wanneer om dringende redenen zijn
aanwezigheid niet kon worden gevorderd.
Tot de taken van de griffier behoren :

1° hij stelt de griffie voor het publiek toegankelijk;

2° hij voert de boekhouding van de griffie;

3° hij verlijdt de akten waarmee hij belast is, bewaart de minuten, registers en alle akten van
het gerecht waarbij hij is aangesteld en geeft daarvan uitgiften, uittreksels of afschriften af;

4° hij bewaart de rechtsdocumentatie inzake wetgeving, rechtspraak en rechtsleer ten
behoeve van de rechters;

5° hij maakt de tabellen, statistieken en andere documenten op, waarmee hij bij wet of
besluit belast is; hij houdt de registers en repertoria bij;

6° hij zorgt voor de bewaring van de waarden, documenten en voorwerpen die krachtens de
wet ter griffie zijn neergelegd;

7° hij neemt de passende maatregelen om alle archiefbescheiden die hij onder zijn beheer
heeft in goede staat te bewaren, om ze te ordenen en te inventariseren, ongeacht hun
vorm, structuur en inhoud.

De griffier verleent bijstand aan de magistraat :

1° hij bereidt de taken van de magistraat voor;

2° hij is aanwezig op de terechtzitting;

3° hij notuleert het verloop van de rechtszaken en de uitspraken;

4° hij geeft akte van de verschillende formaliteiten waarvan de vervulling moet worden
vastgesteld en verleent er authenticiteit aan;

5° hij stelt de dossiers van de rechtspleging op en ziet, in het kader van zijn bevoegdheid,
toe op de naleving van de geldende regelgeving.

De Koning stelt nadere regels voor de toepassing van dit artikel. Voor de toepassing van het
derde lid, 7°, wordt het advies van de Algemeen Rijksarchivaris ingewonnen.
Art. 169. De griffier houdt een repertorium van de akten van de magistraat en een
repertorium van de griffieakten overeenkomstig de verordeningen die de Koning vaststelt.

Art. 170. De hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg of de door hem aangewezen
griffier verricht de dienst in de arrondissementsrechtbank.
Art. 171. De functie van griffier van het hof van assisen wordt uitgeoefend door een griffier
van de rechtbank van eerste aanleg in wier zetel de assisen worden gehouden. Hij wordt
aangewezen door de hoofdgriffier.
Wanneer de rechtspleging voor het hof van assisen van de provincie Luik in het Duits wordt
gevoerd, wordt het ambt van griffier uitgeoefend door de hoofdgriffier van de rechtbank
van eerste aanleg te Eupen of door een door hem aangewezen griffier.

