
Week van de 
magistratuur

14 – 18 maart 2022
STUDENT @ COURT



Wie zijn wij?



I. MAGISTRATEN

A. RECHTERS (“Zetel”)

• Rechtbank van eerste aanleg (ook bijzondere mandaten zoals beslagrechter, 
familierechter, onderzoeksrechter en jeugdrechter) (97 magistraten in de REA Antwerpen-
Antwerpen-Mechelen-Turnhout)

• Arbeidsrechtbank (29 magistraten in de arbeidsrechtbank Antwerpen-Antwerpen, Hasselt, 
Mechelen, Tongeren en Turnhout)

• Ondernemingsrechtbank (28 magistraten in de ondernemingsrechtbank Antwerpen-
Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren en Turnhout)

• Vredegerecht en politierechtbank (40 magistraten in de vredegerechten en 
politierechtbank Antwerpen – Antwerpen, Turnhout en Mechelen)



B. PARKETMAGISTRATEN (“Openbaar Ministerie”)

• Parket: substituut – procureur des Konings (88 magistraten in 
Antwerpen – Antwerpen, Mechelen, Turnhout)

• Arbeidsauditoraat: substituut- arbeidsauditeur (15 magistraten in 
Antwerpen: Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren en Turnhout)



II. GERECHTELIJK STAGIAIRS 
na het slagen in het examen voor magistraat

• Eenheidsstage van 2 jaar: 11 maanden bij het parket, 3 maanden buitenstage en de 
overige stage bij de rechtbank (16 gerechtelijk stagiairs) + opleidingen 

*indien er geen openstaande plaats is na afloop van de stage, zal de stagiair worden 
benoemd tot gerechtelijk attaché bij een rechtbank of een parket



III. REFERENDARISSEN 

• Bijstand aan de rechters

(33 referendarissen rechtsgebied Antwerpen met inbegrip van het HVB)



IV. PARKETJURISTEN

• Bijstand aan de parketmagistraten

(67 parketjuristen rechtsgebied Antwerpen met inbegrip van het 
HVB) 



Nog enkele 
cijfers 
- nationaal







Toegang tot de 
functies



Hoe referendaris 
– parketjurist worden?



Referendaris - parketjurist

• Vereiste: master in de rechten

• Geen ervaring vereist

• Contractueel (vacatures op https://justitie.belgium.be) : interne selectieprocedure

• Statutair (examen bij Selor: www.selor.be)

https://justitie.belgium.be/


Hoe magistraat
worden?



 EXAMENS
(Hoge Raad voor de Justitie)

1. Vergelijkend toelatingsexamen tot 
de gerechtelijke stage

2. Examen inzake 
beroepsbekwaamheid

3. Mondeling evaluatie-examen



1. Vergelijkend 
toelatingsexamen 
tot de gerechtelijke 
stage

• Wie?

• Jonge juristen met weinig 
beroepservaring (min. 2 jaar)

• Die snel een loopbaan als 
magistraat willen beginnen

• Wat?

• Onrechtstreekse toegangspoort 
tot de magistratuur na het met 
vrucht beëindigen van de stage 
(getuigschrift)
 Examen inzake 
beroepsbekwaamheid (zie verder)



Deelnemers Profiel geslaagden

Aantal 245 66

Gem. leeftijd 31 jaar 30 jaar

Balie-ervaring 65% 83%



2. Examen inzake 
beroepsbekwaam-
heid

• Wat?

• Rechtstreekse toegang tot de 
magistratuur

 Vergelijkend toelatingsexamen 
tot de gerechtelijke stage

• Wie?

• Ervaren juristen (min. 4 jaar)

• Openbaar ministerie: 5 jaar

• Zetel: 10 jaar



Deelnemers Profiel geslaagden

Aantal 252 54

Gem. leeftijd 39 jaar 37 jaar

Balie-ervaring 86% 93%



3. Mondeling 
evaluatie-
examen

‘De derde toegangsweg’
• Om aan dit examen te kunnen deelnemen, 

moet u gedurende ten minste 20 jaar het 
beroep van advocaat hebben uitgeoefend of 
moet u minstens 15 jaar balie-ervaring hebben 
en bovendien gedurende minstens 5 jaar een 
functie hebben uitgeoefend die een gedegen 
kennis van het recht vereist.

• Kandidaten die gedurende vijf jaar het ambt 
van plaatsvervangend rechter of raadsheer 
hebben uitgeoefend, kunnen reeds deelnemen 
aan het mondelinge evaluatie-examen na 15 
jaar als voornaamste beroepsactiviteit het 
beroep van advocaat te hebben uitgeoefend in 
plaats van na 20 jaar.



Verloop 
examens



Vergelijkend 
toelatingsexamen tot 
de gerechtelijke stage 
en examen inzake 
beroepsbekwaamheid

• Verloop examens
• Schriftelijke proef: juridisch 

denkvermogen wordt getest/analyse 
casus (nadruk op “kunnen”)

• Psychologische testen: 
- cognitief analytische testen en/of 

persoonlijkheidsvragenlijst
- diepte-interview 
- nazicht naar bepaalde competenties  

(vaardigheden magistraten zoals 
adequaat omgaan met macht, 
besluitvaardigheid, 
stressbestendigheid, enz.)

- Als voorbereiding op het mondelinge 
deel van het examen. 

• Mondeling examengedeelte, ook het 
statuut/deontologie magistraat

• Aantal deelnames: beperkt!
• Max. 5 pogingen (Potpourri V-wet)



Mondeling
evaluatie-
examen









Benoemingen 
& aanwijzingen
magistraten



Benoemingen van magistraten 

• Na het slagen in het examen beroepsbekwaamheid of doorlopen van de stage  

• POSTULEREN voor een vacant ambt van magistraat

• Vacatures: Belgisch Staatsblad

• Hoge Raad voor de Justitie- benoemingscommissie staat in voor de voordracht van de 
kandidaten aan het staatshoofd



Hoe verlopen de procedures?

• adviesronde

• mondelinge toelichting door de postulant bij de benoemingscommissie

• objectieve vergelijking door de benoemingscommissie, voordracht met 2/3 
meerderheid aan het staatshoofd

• staatshoofd kan afzien van de kandidaat doch slechts met uitdrukkelijk motivering

Procedures



Al eens proeven van onze fantastische job?

- mogelijkheid stage tijdens het gerechtelijk jaar

- zomerstages



Bijlage: 
Fiches functies



Hoge Raad voor de Justitie 
Conseil supérieur de la Justice 

Parketjurist 
Gezocht profiel Een enthousiast beginnend jurist met een analytisch en synthetisch denkvermogen en goede 

redactionele capaciteiten. Hij/zij werkt resultaatgericht, zowel zelfstandig als in team, en heeft aandacht 
voor zelfontwikkeling (M/V/X). 

Opleidingsniveau Licentiaat of master in de rechten. 

Ervaring Niet noodzakelijk, maar balie-ervaring of ervaring in enige andere juridische functie is een pluspunt. 

Taakomschrijving De parketjurist beheert de opsporingsonderzoeken onder het toezicht van de parketmagistraat; stelt 
vorderingen, dagvaardingen en adviezen op, volgens de aanwijzingen van de magistraat; maakt 
samenvattingen van omvangrijke dossiers; stelt zittingsnota's op (die de essentiële vormelijke aspecten 
van een zaak weergeven alsook een korte samenvatting van de feiten voor de zittingsmagistraat); doet 
juridisch opzoekingwerk; staat de magistraat bij in het uitoefenen van zijn administratieve opdrachten; 
verleent bijstand waar nodig. 

Werkomgeving Parketjurist bij de parketten van de rechtbanken van eerste aanleg. 

Verloning Bruto jaarwedde (geïndexeerd op 01/10/2021): 38.854,50 €  
Bruto maandwedde (geïndexeerd op 01/10/2021): 3.237,88 €  

Carrière Bevordering geschiedt binnen de functie. Mogelijkheid tot doorstroming naar de gerechtelijke stage en 
de magistratuur (na een vergelijkend examen). 

Vergelijkende selectie procedure klasse A1 weddeschaal A11 (21.880 – 33.895) * 

Bevordering in weddeschaal: 

Na het slagen van gecertificeerde opleidingen, met ieder een geldigheidsduur van 6 jaar. 

 A11 ==> A12 (23.880 - 35.895 €)* 

 A12 ==> A21 (25.880 - 38.360 €)* 

 A21 ==> A22 (28.880 – 41.360 €)* 

 A22 ==> A23 (31.880 – 44.360 €)* 
*(weddeschaal niet geïndexeerd) 

Administratieve bevordering: 

 Toegang tot hogere klassen, na vacante betrekking en het slagen van een vergelijkende selectie. 

Voordelen Mogelijkheid tot tewerkstelling in eigen streek (gedecentraliseerde diensten). U draagt bij tot het 
rechtsgebeuren en vervult daarbij een belangrijke maatschappelijke rol. U komt in contact met 
rechtzoekenden, politiediensten, advocaten, magistraten... U werkt nauw samen met de magistratuur, 
beleeft actief de rechtszaken en verwerft permanent nieuwe kennis (mede gelet op de doorstroming naar 
de gerechtelijke stage) en kunt zich specialiseren. U hebt de mogelijkheid om in verschillende sectoren te 
werken, met een diversiteit aan taken. 

Selectie Statutaire werving: 
Werving gebeurt via een vergelijkend examen, georganiseerd door SELOR. De aankondiging ervan 
geschiedt in het Belgisch Staatsblad. 

Contractuele werving: 
U kunt zich kandidaat stellen voor een contractuele betrekking in de Rechterlijke Orde via de dienst 
Selectie van de FOD Justitie (Waterloolaan 115 • 1000 Brussel • E-mail: infojob@just.fgov.be). Een 
kandidaatstellingsformulier voor een contractuele functie is beschikbaar op de website van de FOD 
Justitie (www.just.fgov.be). 

Inlichtingen FOD Justitie 
Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie 
Waterloolaan 115 • 1000 Brussel 
Tel: 02/552.25.42 • E-mail: infojob@just.fgov.be  

  

 In samenwerking met de FOD Justitie 
 



Hoge Raad voor de Justitie 
Conseil supérieur de la Justice 

Referendaris 
Gezocht profiel Een enthousiast beginnend jurist met een analytisch en synthetisch denkvermogen en goede 

redactionele capaciteiten. Hij/zij werkt resultaatgericht, zowel zelfstandig als in team, en heeft aandacht 
voor zelfontwikkeling (M/V/X). 

Opleidingsniveau Licentiaat of master in de rechten 

Ervaring Niet noodzakelijk, maar balie-ervaring of ervaring in enige andere juridische functie is een pluspunt. 

Taakomschrijving De referendaris leest dossiers en vat ze samen, zowel m.b.t. de feiten en de juridische kwalificatie als de 
eerbiediging van de regels van de rechtspleging; formuleert suggesties ter vervollediging van de dossiers 
(aan de bodemrechter ter voorbereiding van de zitting en van de uitspraak, eveneens aan de 
onderzoeksrechter of de jeugdrechter ter vervulling van hun specifieke opdrachten); doet juridisch 
opzoekingwerk; maakt projecten op van opdrachten (voor de jeugdrechter of de onderzoeksrechter), of 
van beslissingen (voor de bodemrechter), in overleg met de magistraat; verleent bijstand waar nodig. 

Werkomgeving Referendaris bij de hoven van beroep of de rechtbanken van eerste aanleg. 

Verloning Bruto jaarwedde (geïndexeerd op 01/10/2021): 38.854,50 €  
Bruto maandwedde (geïndexeerd op 01/10/2021): 3.237,88 € 

Carrière Bevordering geschiedt binnen de functie. Mogelijkheid tot doorstroming naar de gerechtelijke stage en 
de magistratuur (na een vergelijkend examen). 

Vergelijkende selectie procedure klasse A1 weddeschaal A11 (21.880 – 33.895) * 

Bevordering in weddeschaal: 

Na het slagen van gecertificeerde opleidingen, met ieder een geldigheidsduur van 6 jaar. 

 A11 ==> A12 (23.880 - 35.895 €)* 

 A12 ==> A21 (25.880 - 38.360 €)* 

 A21 ==> A22 (28.880 – 41.360 €)* 

 A22 ==> A23 (31.880 – 44.360 €)* 
*(weddeschaal niet geïndexeerd) 

Administratieve bevordering: 

Toegang tot hogere klassen, na vacante betrekking en het slagen van een vergelijkende selectie. 

Voordelen Mogelijkheid tot tewerkstelling in eigen streek (gedecentraliseerde diensten). U draagt bij tot het 
rechtsgebeuren en vervult daarbij een belangrijke maatschappelijke rol. U komt in contact met 
rechtzoekenden, politiediensten, advocaten, magistraten... U werkt nauw samen met de magistratuur, 
beleeft actief de rechtszaken en verwerft permanent nieuwe kennis (mede gelet op de doorstroming naar 
de gerechtelijke stage) en kunt zich specialiseren. U hebt de mogelijkheid om in verschillende sectoren te 
werken, met een diversiteit aan taken. 

Selectie Statutaire werving: 
Werving gebeurt via een vergelijkend examen, georganiseerd door SELOR. De aankondiging ervan 
geschiedt in het Belgisch Staatsblad. 

Contractuele werving: 
U kunt zich kandidaat stellen voor een contractuele betrekking in de Rechterlijke Orde via de dienst 
Selectie van de FOD Justitie (Waterloolaan 115 • 1000 Brussel • E-mail: infojob@just.fgov.be). Een 
kandidaatstellingsformulier voor een contractuele functie is beschikbaar op de website van de FOD 
Justitie (www.just.fgov.be). 

Inlichtingen FOD Justitie 
Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie 
Waterloolaan 115 • 1000 Brussel 
Tel: 02/552.25.42 • E-mail: infojob@just.fgov.be  

  

 In samenwerking met de FOD Justitie 



Gerechtelijke stagiair 

Gezocht profiel Een talentvolle jonge jurist met een eerste beroepservaring (M/V/X). 

Opleidingsniveau Licentiaat of master in de rechten. 

Ervaring  
• 2 jaar balie of andere juridische ervaring (tijdens een periode van 4 jaar voorafgaand aan de 
inschrijving voor het examen). 
• Slagen in het door de Hoge Raad voor de Justitie georganiseerde vergelijkend examen 
(slaagpercentage 2019: 25,37 % en 2020: 28,46 %) - www.hrj.be. 

Taakomschrijving 
 

De gerechtelijke stage heeft een looptijd van 2 jaar en bestaat uit een theoretische en een 
praktische opleiding. U wordt intensief gecoacht en voorbereid op het ambt van magistraat. 
De theoretische opleiding bestaat uit een lessencyclus georganiseerd door het Instituut voor 
Gerechtelijke Opleiding. De praktische opleiding verloopt in de volgende stadia:  

 van de 1e tot de 11e maand stage bij een parket van de procureur des Konings en/of van de 
arbeidsauditeur; deze periode omvat eveneens een maand in een administratieve dienst van 
een of meer parketten 

 van de 12e tot de 14e maand een externe stage (bvb.: politiedienst, het federaal parket, een 
strafinrichting, een notaris- of gerechtsdeurwaarderkantoor, een juridische dienst van een 
openbare economische of sociale instelling) 

 van de 15e tot de 24e maand stage bij een of meer kamers van de rechtbank van eerste 
aanleg, van de arbeidsrechtbank en/of de ondernemingsrechtbank; deze periode omvat 
eveneens een maand in een of meer griffies. 

Indien het eindverslag gunstig is en de stagiair alle stageverplichtingen is nagekomen, wordt 
hem/haar een getuigschrift uitgereikt waaruit blijkt dat hij/zij de stage met vrucht heeft 
voltooid en waarmee hij/zij kan postuleren voor vacante plaatsen van magistraat. 
 

Werkomgeving Parket of rechtbank. 

Verloning Gerechtelijke stagiair: 3.237,88 €*. 
Beginnend rechter of parketmagistraat: 5.740,73 €*. 
Rechter of substituut met 12 jaar anciënniteit: 7.134,40 €*. 
* (= bruto geïndexeerd maandbedrag op 01/10/2021). 

Carrière • Na de gerechtelijke stage: mogelijkheid tot benoeming als parketmagistraat (substituut-
procureur des Konings of substituut-arbeidsauditeur) of rechter. 

 

Voordelen Deelnemen aan de gerichte intensieve voorbereiding en initiële opleiding, voortgezette 
opleiding, jobzekerheid, oplossen van conflicten, zelf kunnen beslissen, wedde tijdens 
opleiding, maatschappelijke relevantie en belang van de taak voor de goede werking van de 
democratie. 

Inlichtingen Hoge Raad voor de Justitie 
IJzerenkruisstraat 67 • 1000 Brussel  
Tel: 02/ 535.16.16 • Fax: 02/535.16.20  
E-mail: info@hrj.be • Website: www.hrj.be   

FOD Justitie 
Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie 
Waterloolaan 115 • 1000 Brussel 
Tel: 02/552.25.22 • E-mail: infojob@just.fgov.be  

  

 In samenwerking met de FOD Justitie 

 



Parketmagistraat 
Gezocht profiel Parketmagistraat (substituut-procureur des Konings, substituut-arbeidsauditeur) (M/V/X). 

Opleidingsniveau Licentiaat of master in de rechten.  

Ervaring 
• De gerechtelijke stage hebben doorlopen en houder zijn van het getuigschrift gerechtelijke stage (zie 
fiche gerechtelijke stagiair). 
OF 
• Slagen in het examen inzake beroepsbekwaamheid en minstens: 

a) 5 jaar balie, gerechtelijk ambt, notaris, academische of rechtswetenschappelijke functie, juridische 
functie in openbare of private dienst,  

of 

b) 4 jaar staatsraad, auditeur, adjunct-auditeur, referendaris of adjunct-referendaris bij de Raad van 
State, referendaris bij het Hof van Cassatie, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, referendaris of 
parketjurist bij de hoven van beroep en bij de rechtbanken van eerste aanleg. 

OF 

a) ten minste 20 jaar als voornaamste beroepsactiviteit het beroep van advocaat hebben uitgeoefend 
of b) gedurende ten minste 15 jaar deze activiteit als voornaamste beroepsactiviteit hebben 
uitgeoefend en gedurende ten minste 5 jaar een functie hebben uitgeoefend die een gedegen kennis 
van het recht vereist, 

en  

geslaagd zijn voor het mondeling evaluatie-examen. 

Taakomschrijving Het Openbaar Ministerie is met een reeks taken en opdrachten belast, zowel in de behandeling en de 
opvolging van strafzaken als van burgerlijke zaken. In strafzaken waken de magistraten van het Openbaar 
Ministerie (in het belang van de samenleving) over het normale verloop en de regeling van de 
strafprocedure. Zij doen dat zowel op het niveau van de behandeling van de zaak ten gronde als in de loop 
van de voorafgaande procedure van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek (voor de 
onderzoeksgerechten: raadkamer en kamer van inbeschuldigingstelling). 

Ter terechtzitting vorderen zij de toepassing van de strafwet; zij zien er tevens op toe dat de nodige 
maatregelen worden genomen voor de passende uitvoering van de uitgesproken straffen. In burgerlijke 
zaken treedt het Openbaar Ministerie ambtshalve op in de gevallen die de wet bepaalt en telkens als de 
openbare orde zijn tussenkomst vergt. In deze zaken geeft het Openbaar Ministerie een (schriftelijk of 
mondeling) advies m.b.t. het geding. 

Werkomgeving Parket of arbeidsauditoraat. 

Verloning Beginnend parketmagistraat: 5.740,73 €*. 
Substituut met 12 jaar anciënniteit: 7.134,40 €*. 
* (= bruto geïndexeerd maandbedrag op 01/10/2021). 

Carrière • Doorgroeien tot eerste substituut-procureur des Konings of eerste substituut arbeidsauditeur, tot 
procureur des Konings of arbeidsauditeur. 
• Benoeming in een parket-generaal of een auditoraat-generaal. 

Voordelen Voortgezette opleiding, jobzekerheid, oplossen van conflicten, zelf kunnen beslissen, boeiende en 
gediversifieerde job, maatschappelijke relevantie en belang van de taak voor de goede werking van de 
democratie, gewaarborgde onafhankelijkheid in de uitoefening van de functie. 

Inlichtingen Hoge Raad voor de Justitie 
IJzerenkruisstraat 67 • 1000 Brussel  
Tel: 02/ 535.16.16 • Fax: 02/535.16.20  
E-mail: info@hrj.be • Website: www.hrj.be   

FOD Justitie 
Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie 
Waterloolaan 115 • 1000 Brussel 
Tel: 02/552.25.22 • E-mail: infojob@just.fgov.be  

 In samenwerking met de FOD Justitie 

 



Hoge Raad voor de Justitie 
Conseil supérieur de la Justice 

Rechter 

Gezocht profiel Rechter (in de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank of de 
ondernemingsrechtbank) (M/V/X). 

Opleidingsniveau Licentiaat of master in de rechten.  

Ervaring  • De gerechtelijke stage hebben doorlopen en houder zijn van het getuigschrift gerechtelijke 
stage (zie fiche gerechtelijke stagiair). 
OF 
• Slagen in het examen inzake beroepsbekwaamheid en minstens: 

a) 10 jaar balie (ononderbroken); 
of 

b) 5 jaar parketmagistraat, rechter, staatsraad, auditeur, adjunct-auditeur, referendaris of 
adjunct-referendaris bij de Raad van State, referendaris bij het Hof van Cassatie, 
referendaris bij het Grondwettelijk Hof, referendaris of parketjurist bij de hoven van 
beroep en bij de rechtbanken van eerste aanleg; 

of  
c) 12 jaar balie, notaris, academische of rechtswetenschappelijke functie, juridische functie 
in openbare of private dienst. 

OF 

a) ten minste 20 jaar als voornaamste beroepsactiviteit het beroep van advocaat hebben 
uitgeoefend of b) gedurende ten minste 15 jaar deze activiteit als voornaamste 
beroepsactiviteit hebben uitgeoefend en gedurende ten minste 5 jaar een functie hebben 
uitgeoefend die een gedegen kennis van het recht vereist, 

en  

geslaagd zijn voor het mondeling evaluatie-examen. 

Taakomschrijving Door recht te spreken werkt de rechter actief mee aan het totstandkomen van de rechtspraak. 

Werkomgeving Rechtbank van eerste aanleg, arbeidsrechtbank of ondernemingsrechtbank. 

Verloning • Beginnend rechter: 5.740,73 €*. 
• Rechter met 12 jaar anciënniteit: 7.134,40 €*. 
* (= bruto geïndexeerd maandbedrag op 01/10/2021). 

Carrière • Bevorderingsbenoeming naar een hof van beroep of een arbeidshof. 
• Doorgroeien tot ondervoorzitter of voorzitter van een rechtbank. 

Voordelen Voortgezette opleiding, jobzekerheid, onafhankelijkheid, oplossen van conflicten, zelf kunnen 
beslissen, boeiende en gediversifieerde job, maatschappelijke relevantie en belang van de taak 
voor de goede werking van de democratie, gewaarborgde onafhankelijkheid in de uitoefening 
van de functie. 

Inlichtingen Hoge Raad voor de Justitie 
IJzerenkruisstraat 67 • 1000 Brussel  
Tel: 02/ 535.16.16 • Fax: 02/535.16.20  
E-mail: info@hrj.be • Website: www.hrj.be   

FOD Justitie 
Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie 
Waterloolaan 115 • 1000 Brussel 
Tel: 02/552.25.22 • E-mail: infojob@just.fgov.be  

  

 In samenwerking met de FOD Justitie 

 



VRAGEN



#wordmagistraat



#wordmagistraat


