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1. Voorwoord 

 

Beste aspirant kandidaat-gerechtsdeurwaarder, 

 

Misschien heb je gelezen over het mooie ambt van gerechtsdeurwaarder of heb je eens een dag 

meegelopen met een ervaren gerechtsdeurwaarder en raakte je erdoor gefascineerd? Dan zet je met 

je inschrijving voor de stage een belangrijke stap. Weet alvast dat ons boeiende beroep jou zowel op 

theoretisch als op menselijk vlak fantastische uitdagingen biedt. 

 

Inderdaad, de komende twee jaar wordt van jou verwacht dat je je alle theoretische en praktische 

aspecten eigen maakt. Daarom zal je je bekwamen in onder andere gerechtelijk, sociaal, publiek, 

fiscaal en burgerlijk recht en strafrecht. Van afwisseling gesproken. 

 

Daarnaast zal je in the school of life je human skills kunnen aanscherpen. Als gerechtsdeurwaarder sta 

je immers voortdurend tussen personen met tegengestelde belangen, tussen schuldeiser en 

schuldenaar, tussen degene die iets van de andere wil verkrijgen, vaak een betaling, en degene die 

aan die verplichting niet wil en soms niet kan voldoen. Het komt er daarbij op aan dat je oog hebt voor 

de situatie van beide partijen en een gezonde balans vindt tussen hun wederzijdse besognes. 

 

Tegelijk bouw je aan je identiteit als praktijkjurist, die met succes de delicate evenwichtsoefening 

tussen ondernemer en publieke dienstverlener maakt. Als beoefenaar van een vrij beroep zorg je dat 

er brood op de planken komt enerzijds. Anderzijds ben je openbaar ambtenaar en sta je ten dienste 

van de samenleving. Je bent door de wetgever ook behept met bevoegdheden waarvan de uitoefening 

de vrijheden van een van de partijen beperkt. Er kleeft met andere woorden (uitvoerende) macht aan 

het ambt van gerechtsdeurwaarder. Je zal die bevoegdheden met verantwoordelijkheidszin en met 

oog voor de samenleving leren uitoefenen, zonder dat je je daarbij laat leiden door winstbejag. 

 

Je merkt het: het belang van de stage en dus stageplaats kan niet ontkend worden.  

 

Maak geregeld voor jezelf de evaluatie. Wees kritisch, stel vragen, evalueer je traject, studeer en stel 

jezelf en je rol in vraag. En onthoud goed: op u komt het aan! Je zal het zelf moeten doen, maar laat 

dit vademecum een eerste leidraad en handleiding zijn. Een houvast bij het zetten van de eerste 

stappen in uw verdere professionele loopbaan. 

 

Weet dat de keuze voor dit beroep jouw leven volledig zal beheersen en meer beslag op jou zal leggen 

dan in een doorsnee nine-to-five job. Zowel op theoretisch als op menselijk vlak zal dit boeiende 

beroep jou heel erg verrijken, maar tegelijkertijd zeer veel van jou vergen. Je zal je moeten engageren, 

niets komt vanzelf, je zal je blijvend moeten inzetten. 

 

Ik wens je namens het bestuur van de NVKSG heel veel succes! 

 

Hendrik De Clerck, 

Voorzitter 2018-2020 

http://www.nvksg-ancshj.com/
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1. Over de NVKSG-ANCSHJ 

 

De Nationale Vereniging voor Kandidaat- en Stagiair gerechtsdeurwaarders vindt haar origine bij de 

informele bijeenkomsten van een aantal Vlaamse kandidaat-gerechtsdeurwaarders, die mekaar op 

regelmatige basis ontmoetten in de Veilingzaal in Antwerpen. Geleidelijk aan ontstond bij deze groep 

de idee om een vereniging op te richten ter behartiging van de belangen van alle kandidaat 

gerechtsdeurwaarders. 

 

Op 10 juni 1995 worden de woorden in daden omgezet en ziet  de (Vlaamse) Vereniging van 

Kandidaat-Gerechtsdeurwaarders het licht onder voorzitterschap van Luc Katra (intussen 

gerechtsdeurwaarder te Brussel).  

 

Ongeveer één jaar later, in mei 1996 wordt de Vereniging voor Kandidaat-

Gerechtsdeurwaarders omgevormd tot een vereniging die eveneens openstaat voor de Franstalige 

kandidaten, en wordt deze vereniging voortaan de Nationale Vereniging voor Kandidaat-

Gerechtsdeurwaarders Association Nationale pour Candidats Huissiers de Justice genoemd. Het 

duurt evenwel nog tot in 2008, onder het voorzitterschap van Patrick Dumortier, dat de associatie een 

eigen rechtspersoonlijkheid aanneemt van een vzw.  

 

Op 29 januari 2015 kiest het voltallig bestuur om in de benaming ook de stagiairs op te nemen zodat 

de vlag de volledige lading dekt. De NVKSG-ANCSHJ is een feit. Na statutenwijziging in 2017 kunnen 

stagiair-gerechtsdeurwaarders ook een bestuursmandaat waarnemen. 

 

De Nationale Vereniging van Kandidaat en Stagiairs Gerechtsdeurwaarders streeft ernaar de belangen 

van al haar leden op alle mogelijke gebieden te verdedigen. Zij informeert over recente 

wetswijzigingen en verspreidt zoveel mogelijk informatie. Daarnaast streeft zij ernaar de vakkennis 

van haar leden op voortdurende wijze te verbeteren door middel van de organisatie van 

studienamiddagen rond actuele en voor de beroepsgroep relevante thema’s. 

 

 De vereniging heeft regelmatige contacten met de intra-professionele spelers (Nationale Kamer van 

Gerechtsdeurwaarders van België, CVG en UNFHJ) zowel, als met de belangrijkste extra-professionele 

speler FOD Justitie.  

 

Iedere kandidaat- of stagiair-gerechtsdeurwaarder kan lid worden van de vereniging. Dit lidmaatschap 

is gratis.  

 
2. Het Vademecum 

 
De NVKSG zet zich in om zo goed mogelijk een klankbord te zijn en ondersteuning te bieden voor zowel 

de kandidaten als voor de stagiairs. Een beknopt en overzichtelijk bundel moet de stagiair toelaten 

om geïnformeerd en vlot de stage aan te vatten en door te lopen.  

 

http://www.nvksg-ancshj.com/
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Na een algemene duiding over het verloop en de inhoud van de stage, worden er een aantal veel 

gestelde vragen behandeld en wordt er een overzicht gegeven van belangrijke reglementen en 

wetteksten.  

 

We achtten het opportuun om ook een aantal modellen ter beschikking te stellen die voor de stagiair 

nuttig kan zijn tijdens de stage. Denk maar bijvoorbeeld aan een modelbrief voor de stageaanvraag. 

Om te besluiten wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste instellingen en de noodzakelijke 

contactgegevens.  

 

Indien U over bepaalde aspecten van de stage onvoldoende of geen informatie heeft teruggevonden 

in dit vademecum, verzoeken wij U vriendelijk ons te contacteren via het e-mailadres q&a@nvksg-

ancshj.be, zodat eventuele aanpassingen of uitbreidingen kunnen worden aangebracht.  

 

Het vademecum zal online ter beschikking worden gesteld via de website van de NVKSG en de website 

van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.  
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2. De stage 

2.1. Inleiding 

 

De algemene doelstelling bij het aanvatten van de stage in de beroepsgroep van de 

gerechtsdeurwaarder is het bekomen van het stagecertificaat dat het toegangsticket oplevert voor 

deelname aan het vergelijkend examen inzake benoeming tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder.  

 

De stage heeft aldus tot concrete doelstelling om de stagiair zowel op theoretisch, praktisch en 

deontologisch vlak voor te bereiden op het werk van een kandidaat-gerechtsdeurwaarder, en met de 

blik op de verdere toekomst, op het ambt van een titularis-gerechtsdeurwaarder.  

 

Tijdens de opleiding dient de stagiair dus een grondige kennis te verwerven van zowel wetgeving, 

rechtspraak, rechtsleer, van de gedragsregels van toepassing op de beroepsgroep, van de 

boekhoudkundige aspecten en van het beheer van een gerechtsdeurwaarderskantoor. 

 

De inhoud en het verloop van de stage worden vastgelegd door de Koning zoals voorzien in artikel 511 

§4 Ger. W.  

 

Om de stagiair de nodige ondersteuning te bieden is het in het kader van voorliggend vademecum 

eerst en vooral van belang om in te zoomen op het algemeen verloop van de stage 

(toelaintgsvoorwaarden, vergelijkend examen, ...), en vervolgens een aantal definities te geven 

(bijvoorbeeld het stageboekje). 

2.2. Toelating tot het statuut van stagiair-gerechtsdeurwaarder 

2.2.1. Voorwaarden en aanvraag tot toelating 

 

Om de stage te kunnen aanvatten moet de aspirant-stagiair een aantal toelatingsvoorwaarden 

voldoen en een aantal stappen ondernemen. 

 

In de eerste plaats moet men in het bezit te zijn van een diploma van doctor, licentiaat of master in 

de rechten. Deze voorwaarde wordt expliciet gesteld in artikel 511 §2 Ger. W. 

 

Vervolgens moet men een stage-aanvraag indienen in overeenstemming met artikel 1 van het 

Koninklijk Besluit van 2 april 2014 tot uitvoering van de wet van 7 januari 2014 tot wijziging van het 

statuut van gerechtsdeurwaarders.  
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In deze aanvraag, die de aspirant-stagiair richt aan de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, 

worden de volgende gegevens meegedeeld: 

 

1. Naam en de voornaam; 

2. Geboorteplaats en -datum; 

3. Woonplaats; 

4. de naam en de voornamen van de gerechtsdeurwaarder onder wiens gezag de stage zal 

verlopen; 

 

De kandidaat-stagiair voegt ook de volgende documenten bij diens aanvraag: 

 

1. Een voor eensluidend verklaard afschrift van het behaalde  diploma van doctor, licentiaat of 

master in de rechten. Dat is dus een kopie van het origineel document waarvan de echtheid 

van de kopie bevestigd wordt door een daartoe bevoegde persoon. Er wordt in een voor 

eensluidend verklaard afschrift aangegeven dat de inhoud van de kopie overeenstemt met de 

inhoud van het originele exemplaar. Hiertoe dient de stagiair dus in het bezit te zijn van de 

originele versie van zijn of haar diploma. Voor het verkrijgen van een voor eensluidend 

verklaard afschrift van het vereiste diploma, wendt de stagiair zich best tot de 

studentenadministratie van de desbetreffende opleidingsinstelling.  

Ook de gerechtsdeurwaarder (en dus de toekomstige stagemeester) kan een kopie van het 

diploma voor eensluidend verklaren (conform artikel 519 §2, 2° Ger.W.)! 

2. Een uittreksel uit het Strafregister dat minder dan zes maanden ervoor door het 

gemeentebestuur (meer bepaald de dienst bevolking / de dienst burgerzaken) van de 

woonplaats van de kandidaat-stagiair is uitgereikt geweest. 

 

Deze gegevens en stukken verstuurt de aspirant-stagiair bij aangetekend schrijven aan de Nationale 

Kamer van Gerechtsdeurwaarders, Henri Jasparlaan 93 te 1060 Brussel samen met het verzoek om de 

stage als gerechtsdeurwaarder aan te vatten. Deze aanvraag dient dus niet meer te worden gericht 

aan de syndicus van de bevoegde arrondissementskamer. 

 

In de sectie ‘Modellen’ achteraan dit vademecum vindt u een modelbrief voor dergelijke 

stageaanvraag bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. 

2.2.2. Behandeling van de stage-aanvraag 

 

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders zal beoordelen of het stageverzoek regelmatig is 

ingediend en of aldus voldaan is aan alle voorwaarden om de stage te kunnen aanvatten. Binnen de 

maand nadat de aanvraag werd verstuurd kan de Kamer de toelating weigeren wanneer zij van 

oordeel is dat niet alle wettelijke voorwaarden vervuld zijn. 

 

De Nationale Kamer zal deze beslissing ook ter kennis brengen van de syndicus van de 

arrondissementskamer van de toekomstige stagemeester van de kaniddaat-stagiair. 

 

http://www.nvksg-ancshj.com/
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Wanneer de stage-aanvraag wordt goedgekeurd, zal de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, 

binnen een termijn van dertig dagen na deze waarbinnen zij diende te beslissen over de weigering of 

de aanvaarding van de stageaanvraag, een stageboekje afleveren. Het stageboekje wordt in tweevoud 

bezorgd aan de stagemeester door tussenkomst van de syndicus van de bevoegde 

arrondissementskamer (stageboekje zie verder 2.4.3). 

 

De stagiair zal alsdan worden opgenomen op “het tableau” van stagiairs van het betreffende 

gerechtelijk arrondissement. Deze lijst van stagiairs wordt jaarlijks geactualiseerd met de naam en 

voornaam, geboorteplaats en -datum, de woonplaats van de betrokkene en de naam en voornaam 

van de gerechtsdeurwaarder onder wie de stagiair zijn stage loopt. Deze lijst staat ter beschikking aan 

de leden van het arrondissement. 

2.3. Omschrijving van de stage conform KB 2 april 2014 

 

Zoals eerder gesteld, bepaalt de wetgever dat de vorm en inhoud van de stage nader moet worden 

uitgewerkt door de Koning (artikel 511 §4 Ger. W.).  

In artikel 4 van het KB van 2 april 2014 tot uitvoering van de wet van 7 januari 2014 tot wijziging van 

het statuut van de gerechtsdeurwaarders wordt de inhoud van de wettelijke stage tot 

gerechtsderuwaarder omschreven als volgt: 

 

“De stage heeft betrekking op : 

1° de studie van de rechten en de verplichtingen van de gerechtsdeurwaarder ten aanzien van zijn 

lastgevers, de partijen in de zaak, de derden die een belang hebben in de zaak, de personeelsleden van 

zijn kantoor, alsook van de maatschappelijke rol van de gerechtsdeurwaarder en zijn rol als 

bemiddelaar; 

2° het zich vertrouwd maken met de begrippen die onontbeerlijk zijn voor het goed bestuur van een 

kantoor, met de boekhoudkundige verplichtingen, met de deontologie en met de reglementen van 

inwendige orde. 

De stagiair wordt in het kader van de taken van de gerechtsdeurwaarder inzonderheid belast met het 

opmaken van akten, verzoekschriften en processen-verbaal; de stagiair vergezelt de 

gerechtsdeurwaarder naar de plaatsen waar deze laatste moet instrumenteren naar aanleiding van 

zijn opdrachten inzake betekening, beslag, uitzetting, verkoop, vaststelling met uitzondering evenwel 

van vaststelling van overspel, alsook in het kader van andere opdrachten van verschillende aard. 

De stagiair wordt in kennis gesteld van de boekhoudkundige stukken die een gerechtsdeurwaarder 

moet bijhouden, van de besluiten die op hem betrekking hebben, inzonderheid van de tarieven die 

moeten worden toegepast, van de bijzonderheden betreffende de fiscale en de bijzondere wetten die 

hij in acht moet nemen en van de verzekeringen die hij moet aangaan.” 

 

De stage zal dan ook de correcte voorbereiding moeten vormen op theoretisch zowel als op praktisch 

vlak: kennismaking met en redactie van gerechtsdeurwaardersakten, beheersing van diverse 

rechtstakken waarmee de gerechtsderuwaarder (kan) word(t)(en) geconfronteerd, beheer van een 

gerechtsdeurwaarderskantoor in al haar aspecten… 
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2.4. Verdere invulling begrip stage 

2.4.1. Algemene omschrijving 

 

De stagiair is wettelijke verplicht om twee volle jaren stage te lopen onder het gezag van een 

stagemeester. Deze stage kan worden uitgeoefend op één of meerdere Belgische 

gerechtsdeurwaarderskantoren. Het is met andere woorden niet vereist dat de stagemeester bij wie 

men de satge aanvangt dezelfde zou zijn als deze bij dewelke de stage wordt voltooid. 

A. Statuut 

1. Algemeen 

 

De stagiair kan te werkgesteld worden op zelfstandige basis of in dienstverband. De keuze voor het 

ene of andere regime is vrij te bepalen tussen de stagiair en diens stagemeester. Er moet gewezen 

worden op de iomplacties van deze keuze: 

2. Bediendenstatuut 

 

Indien de stagiair en de stagemeester kiezen voor een tewerkstelling als bediende, zal de titularis-

gerechtsdeurwaarder de noodzakelijke formaliteiten via zijn sociaal secretariaat dienen te regelen. Er 

zal een klassieke arbeidsovereenkomst moeten worden gesloten. Alle klassieke arbeidsrechtelijke en 

sociaalrechtelijke regels zullen van toepassing zijn op deze arbeidsovereenkomst. 

 

Het kan aangeraden worden om in uw arbeidsovereenkomst reeds te voorzien dat u, van zodra u het 

stagecertificaat heeft verkregen, voor een bepaalde periode (on)betaald verlof kan nemen met het 

oog op de deelname aan het vergelijkende examen. 

3. Zelfstandigenstatuut 

a. To do 

 

Als men opteert voor een stage als zelfstandige stagiair-gerechtsdeurwaarder zullen vanzelfsprekend 

een aantal andere formaliteiten moeten worden volbracht door de stagiair gerechtsdeurwaarder zelf: 

 

Elke natuurlijke persoon die in België een beroepsactiviteit op zelfstandige wijze uitoefent  moet zich 

laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen1 – met uitzondering van de natuurlijke 

personen bedoeld in artikel III. 49, § 2, 6° en 9° van het Wetboek van economisch recht, namelijk de 

natuurlijke personen van wie de beroepsactiviteit als zelfstandige bestaat uit het uitoefenen van een 

of meerdere bestuursmandaten, alsook de natuurlijke personen die in België een activiteit uitoefenen 

binnen de deeleconomie - 

 
1 https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/inschrijving-de-kruispuntbank 

http://www.nvksg-ancshj.com/
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Als zelfstandige moet u zich ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen2. U 

kunt dit fonds vrij kiezen. Deze verplichting geldt ook voor de zelfstandigen in bijberoep. Vooraleer u 

start, moet u als zelfstandige aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds. 

 

Als u daarmee te laat bent, vraagt het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 

(RSVZ) u om uw aansluiting in orde te brengen. Doet u dat niet, dan wordt u automatisch aangesloten 

bij de Nationale Hulpkas voor Zelfstandigen. 

 

Bij inbreuken kunt u een administratieve boete krijgen. 

 

Een zelfstandige dient immers sociale bescherming te hebben (de voorwaarden per sociaal 

verzekeringfonds vindt u uitgebreid terug op hun respectievelijke websites). Daarvoor dient er per 

kwartaal een sociale bijdrage te worden betaald. De sociale bijdrage wordt berekend op het belastbaar 

jaarinkomen. Dit zijn de inkomsten die de stagiair heeft verworven over een heel jaar, verminderd met 

de beroepskosten die zijn gemaakt. 

 

De kwartaalbijdragen zijn voorlopige bijdragen. Deze worden berekend op de inkomsten van het 

lopende jaar. De definitieve bijdragen worden berekend op de inkomsten die de stagiair in datzelfde 

jaar had. Aangezien het definitief beroepsinkomen nog niet gekend is, betaalt de zelfstandige 

voorlopige bijdragen.   

 

Het is aan te raden om, bij een eventuele verhoging van de inkomsten van de stagiair, ook de sociale 

bijdrage te verhogen, één en ander om onaangename verassingen met betrekking tot een 

herziening/verhoging te vermijden. Volledigheidshalve kan worden meegedeeld dat de betaalde 

sociale bijdragen volledig fiscaal aftrekbaar zijn. 

 

Voor zover dit nog niet was gebeurd zal de stagiair zich ook moeten aansluiten bij een ziekenfonds. 

De ziekenfondsen zijn verenigingen zonder winstoogmerk die zich verenigen in volgende 

landsbonden: 

 

- Landsbond der christelijke mutualiteiten; 

- Landsbond van de neutrale ziekenfondsen; 

- Nationaal verbond van socialistische mutualiteiten; 

- Landsbond van liberale mutualiteiten; 

- Landsbond van de onafhankelijke ziekenfondsen. 

 

U kan ook kiezen om zich in te schrijven bij een gewestelijke dienst van de Hulpkas voor ziekte- en 

invaliditeitsverzekering (HZIV). Die Hulpkas is een openbare instelling die dezelfde functie vervult als 

de ziekenfondsen en dezelfde verstrekkingen toekent. 

 

 
2 https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen 

http://www.nvksg-ancshj.com/


14 
 

Nationale Vereniging van Kandidaat & Stagiair Gerechtsdeurwaarders | www.nvksg-ancshj.com| Association Nationale des Candidats & Stagiaires Huissiers de Justice 

Wanneer u al was aangesloten bij een ziekenfonds zal u de statuutswijziging met betrekking tot de 

zelfstandige activiteit moeten doorgeven aan de desbtreffende mutualiteit. 

 

Er bestaat ook de mogelijkheid om bijkomende verzekeringen af te sluiten, zoals een verzekering voor 

gewaarborgd inkomen (bv via Precura) en een hospitalisatieverzekering. Als zelfstandige zal u zelf 

moeten instaan voor een (aanvullende) pensioenopbouw. Mogelijkheden die hier bestaan overstijgen 

het bestek van het vademecum, maar weet dat er fiscaal interessante mogelijkheden bestaan voor 

klassiek pensioensparen en vrij aanvullend pensioensparen voor zelfstandigen waarvan de premies in 

de regel fiscaal aftrekbaar zijn (dit kan bijvoorbeeld via de Voorzorgskas). 

b. BTW-plichtig? 

 

Overeenkomstig de beslissing van de fiscale administratie van 15 juni 2005, zijn de stagiairs niet 

onderworpen aan het stelsel van Belastingen op Toegevoegde Waarde.   

 

Sinds 1 januari 2012 zijn de prestaties van titularis- en kandidaat-gerechtsdeurwaarders onderworpen 

aan een BTW-tarief van 21% BTW. Deze wijziging heeft de fiscale positie van de stagiair 

gerechtsdeurwaarder evenwel niet veranderd. De activiteiten van de stagiair gerechtsdeurwaarder 

blijven aldus vrijgesteld van BTW. 

 

 

Volledigeheidshalve hernemen we hier de van toepassing zijnde tekst van de Beslissing n° E.T.109.278 

dd. 15.06.2005 van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit: 

 

“ Deurwaarders-stagiairs, kandidaat-deurwaarders en zelfstandige medewerkers van deurwaarders - 

Vrijstelling van artikel 44, § 1, 1°, van het BTW-Wetboek. 

 

Overeenkomstig artikel 44, § 1 , 1°, van het BTW-Wetboek zijn de diensten die worden verricht in de 

uitoefening van hun geregelde werkzaamheid door gerechtsdeurwaarders vrijgesteld van de belasting. 

 

Deze vrijstelling is beperkt tot de persoon zelf van de gerechtsdeurwaarder die handelt in de 

uitoefening van zijn taken en is in principe niet van toepassing op stagiairs en kandidaat- 

deurwaarders. Ze is uiteraard evenmin van toepassing op zelfstandige medewerkers van deze 

deurwaarders. 

 

Evenwel, rekening houdend met artikel 5 van het koninklijk besluit van 30 juni 1993 betreffende de 

stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de homologatie van die stage en in navolging van het 

standpunt dat de administratie heeft ingenomen ten opzichte van stagiairs van andere vrije beroepen 

(z. parlementaire vraag nr. 341 van 4 januari 1993 van de H. Volksvertegenwoordiger Simonet in de 

BTW-Revue nr. 104, nr. 5, blz. 590-592), aanvaardt de administratie dat de gerechtsdeurwaarder-

stagiair, zelfs als hij voor de toepassing van de sociale wetten als zelfstandige wordt aangemerkt, zich 

ten opzichte van de gerechtsdeurwaarder-stagemeester in een band van ondergeschiktheid bevindt 

tijdens de stage die hij vervult. 
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In deze veronderstelling heeft de deurwaarder-stagiair derhalve niet de hoedanigheid van BTW-

belastingplichtige voor de diensten die hij verstrekt aan zijn stagemeester tijdens de uitvoering van 

zijn stage waarvan de duur uitdrukkelijk is bepaald in artikel 510, 5°(oud) van het Gerechtelijk 

Wetboek. 

 

Zelfs, al handelen rechtspersonen altijd zelfstandig, billijkheidshalve wordt aangenomen dat, naar 

analogie met fysieke personen, een burgerlijke vennootschap waarvan de activiteit uitsluitend bestaat 

uit diensten die gewoonlijk worden verstrekt door een gerechtsdeurwaarder-stagiair aan zijn 

stagemeester, evenmin de hoedanigheid heeft van BTW-belastingplichtige voor deze activiteit. 

 

Het spreekt evenwel voor zich dat de gerechtsdeurwaarder-stagiair of de burgerlijke vennootschap 

beoogd in voornoemd lid van deze tolerantie kunnen afzien en hun BTW-identificatie kunnen vragen 

voor hun stage-activiteit. 

 

Wanneer anderzijds de gerechtsdeurwaarder-stagiair of de bovengenoemde burgerlijke vennootschap 

naast de stage-activiteit zelfstandig en in het kader van een economische activiteit andere handelingen 

verrichten die worden beoogd door het Wetboek, moet deze stagiair of deze vennootschap, zonder 

onderscheid, voor de totaliteit van hun activiteiten worden beschouwd als belastingplichtigen. 

 

De bovengenoemde regeling is mutatis mutandis van toepassing op notarissen-stagiairs, kandidaat-

notarissen en zelfstandige medewerkers van notarissen. “ 

B. Berekening duurtijd stage 

 

Zoals hierboven reeds meermaals gesteld, dient de stagiair, conform artikel 511 § 1 Ger. W. minimum 

2 volle jaren stage te doorlopen. Deze stage dient effectief en zonder onderbreking te worden 

uitgeoefend. 

 

De gronden die niet als onderbreking maar louter als schorsing beschouwd worden, staan opgesomd 

in de wet (m.n. in artikel 511 §3 Ger. W.). Het gaat om volgende situaties:  

 

1° een jaarlijkse vakantie van maximum 30 kalenderdagen; 

2° afwezigheden wegens ziekte die gestaafd worden door medische getuigschriften, welke in 

totaal maximum zes maanden van de stageperiode in beslag mogen nemen; 

3° ouderschapsverlof; 

4° afwezigheden te wijten aan de door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders aanvaarde 

omstandigheden van overmacht; 

 

Het stageboekje zelf maakt tevens melding van de volgende opmerkingen: 

 

- het maximum van 30 dagen jaarlijks verlof zal worden berekend in werkdagen, en niet in 

kalenderdagen; 

- niet alleen ouderschapsverlof, maar ook moederschaps- en vaderschapsverlof schorsen de 

stage; 
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Vakantiedagen en dergelijke tellen dus niet als stagedagen. De dagen dat één van de hierboven 

vermelde schorsingsgronden van toepassing zijn, worden ook niet meegeteld in de berekening van de 

2 volle jaren. De periode van stage wordt telkens verlengd met de periode van schorsing. 

 

C. De stagemeester 

 

De stage moet worden doorlopen onder het gezag van een stagemeester, die de stagiair zelf kan 

kiezen. De stagemeester moet wel een titularis-gerechtsdeurwaarder zijn met een anciënniteit van 

minstens vijf jaar. Het is dus niet mogelijk om een stage door te maken bij een 

gerechtsdeurwaardersassociatie of een gerechtsdeurwaardersvennootschap. Men zal steeds een 

keuze moeten maken voor een fysiek persoon of één van de onderdelen van het geheel. Daarenboven 

mag deze titularis-gerechtsdeurwaarder geen hogere tuchtstraffen hebben opgelopen.  

2.4.2. Wijziging van gegevens 

 

Zoals reeds aangeduid bestaat de mogelijkheid om lopende de stage van stagemeester te veranderen 

(zie punt 2.2.2). Het is  hierom aangewezen dat de stagiair iedere wijziging schriftelijk meedeelt aan 

de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Deze veranderingen deelt men ook mee  aan de 

syndicus van de arrondissementskamer van het gerechtelijk arrondissement waar de stage wordt 

gelopen. Ook wijzigingen met betrekking tot woonplaats, contactgegevens of een eventuele 

stopzetting van de stage deelt de stagiair gerechtsdeurwaarder mee. Op die manier zijn de bevoegde 

beroepsinstanties altijd op de hoogte en wordt onder andere bekomen dat de juiste informatie op de 

juiste plaats wordt ontvangen. 

 

Bovendien hebben de syndici van de arrondissementskamer de wettelijke plicht jaarlijks de lijst van 

de stagiairs op te maken. De leden van de arrondissementskamer kunnen te allen tijde van deze lijst 

kennis nemen. 

2.4.3. Stageboekje 

A. Algemeen 

 

Het stageboekje wordt afgeleverd overeenkomstig artikel 3 van het KB van 2 april 2014 tot uitvoering 

van de wet van 7 januari 2014 tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders (zie punt 

2.2.2.).  

 

Het betreft een schriftje met een blauwe kaft dat in tweevoud wordt bezorgd door de Nationale Kamer 

via de syndicus van de Raad van de respectievelijke arrondissementskamer (afhankelijk van de 

provincie waarin de stage zal worden uitgeoefend). De beide exemplaren worden binnen de dertig 

dagen na het verstrijken van de termijn van aanvaarding van de aanvraag tot stage afgeleverd.  
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Beide boekjes moeten maandelijks worden ingevuld en ondertekend door de stagemeester conform 

artikel 5 van het KB van 2 april 2014 tot uitvoering van de wet van 7 januari 2014 tot wijziging van het 

statuut van de gerechtsdeurwaarders. Het is de verantwoordelijkheid van de stagiair dat het 

stageboekje vervolledigd wordt. 

 

B. Doelstelling 

 

Het stageboekje moet opvolging en controle over de duur en het verloop van de stage faciliteren. 

 

De stafgemeester zal hierin niet alleen de periodes van afwezigheid en schorsing van de stage 

optekenen. Ook de taken waarmee de stagiair werd gelast zullen hierin worden bijgehouden. Op die 

manier kan de Nationale Kamer nagaan of de periode van 2 jaar effectief werd vervuld (zie punt 

2.4.1.2. voor de berekening van de duurtijd).  

 

Het stageboekje is dus onontbeerlijk om een stagecertificaat te kunnen verkrijgen.  

C. Vermeldingen 

 

Vooreerst dient er een chronologisch overzicht te worden gegeven van de stagemeesters onder wiens 

gezag de stage wordt gelopen. Hiertoe dient de naam van de titularis-gerechtsdeurwaarder, het 

gerechtelijk arrondissement waar deze bevoegd is, als de begin- en einddatum en aldus de periode 

gedurende dewelke de stagiair onder zijn gezag stage heeft gelopen, te worden genoteerd. Indien er 

dus meerdere stagemeesters zijn, dienen deze allemaal te worden vermeld met opgave van alle 

vereiste gegevens. Bij opeenvolgende stagemeesters is het belangrijk dat de periodes elkaar zonder 

onderbreking opvolgen. 

 

Ten tweede dient er een tabel te worden ingevuld waarbij de aan- en afwezigheden van de stagiair 

worden vermeld per maand. Het is ook aangewezen dat de stagemeester maandelijks opmerkingen 

noteert omtrent de stage. Hierbij kan bijvoorbeeld nota worden gemaakt van de juridische aspecten 

waarmee de stagiair werd geconfronteerd gedurende die maand. Bij een eventuele latere postulatie 

voor de benoeming tot titularis kan dit nuttig zijn om aan te tonen wat er aan bod is gekomen tijdens 

de stage. 

 

Als laatste dient een tabel te worden ingevuld waarin de periodes van schorsing worden vermeld. 

Hierbij kan worden verwezen naar de wettelijke schorsingsgronden (zie hierboven punt 2.4.1.2.).  

2.4.4. Stageovereenkomst 

 

Naast uw arbeidsovereenkomst of uw overeenkomst van zelfstandig medewerker kan u eveneens een 

stageovereenkomst sluiten met uw stagemeester. Op heden is het sluiten van dergelijke 

overeenkomst geen verplichting.  
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Een stageovereenkomst kan echter een kader scheppen tussen de stagiair en de stagemeester rond 

hun samenwerking,  zodat voor beide partijen meer duidelijkheid en zekerheid wordt verschaft rond 

de inhoud van de stage. In dit contract kunnen wederzijdse rechten en plichten worden opgenomen 

ne kunnen concrete afspraken worden gemaakt met betrekking tot het verloop van de stage. In die 

zin kan de stageovereenkomst gezien worden als een verlengstuk van het arbeidscontract of de 

overeenkomst voor zefstandigen.  

 

De NVKSG heeft in de sectie ‘Modellen’ achteraan dit vademecum een voorbeeld van dergelijke 

overeenkomst gevoegd die kan worden aangepast / vervolledigd conform de onderlinge afspraken.  

 

2.4.5. Verplichte permanente vorming stagiair 

A. Algemene informatie  

 

De wet op het nieuw statuut van de gerechtsdeurwaarders (wet vazn 7 januari 2014, BS 22 januari 

2014) voorzag onder meer ook in de invoering van een systeem van permanente vorming voor de 

stagiair-gerechtsdeurwaarder. 

 

Ook hier werd de invulling van het systeem overgelaten aan de Koning. Op grond van artikel 511 §4 

Ger. W. zal het deze laatste zijn die bepaalt hoeveel uren permanente vorming de stagiair-

gerechtsdeurwaarder moet volgen gedurende de stage. Het KB tot bepaling van het aantal uren 

permanente vorming relevant voor de uitoefening van het beroep van gerechtsdeurwaarder dateert 

van 20 januari 2015  (BS 24 februari 2015).   

 

Inhoudelijke invulling van deze vorming gebeurt op grond van artikel 555/1, §1, 5° Ger.W. door de 

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Op 14 december 2015 werd het Reglement inzake 

Permanente Vorming aangenomen door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van 

Gerechtsdeurwaarders. Dit reglement werd laatst gewijzigd op de algemene vergadering van 28 mei 

2019.  

De facto heeft de Nationale Kamer de organisatie van het opleidingsaanbod uitbesteed aan de FPO-

cel van het kenniscentrum Sam-Tes (FPO: Formation Permanente Opleiding). De FPO-cel verzorgt 

diverse opleidingen in een tweejaarlijkse cyclus die samenvalt met de stage (zie punt C Opleidingen). 

B. Te behalen punten 

 

Voor de stagiair werd de verplichting ingevoerd om minimum 30 punten (juridische en niet-juridische) 

permanente vorming te behalen over een periode van 2 jaar.  

 

Punten kunnen zowel juridisch, niet-juridisch als deontologisch van aard zijn.  

 

Juridische punten worden toegekend aan opleidingen die betrekking hebben op rechtsmateries die 

worden gepraktiseerd in het kader van de uitoefening van het beroep van gerechtsdeurwaarder. 
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Niet-juridische punten worden dan toegekend aan opleidingen die betrekking hebben op alle materies 

die ondersteuning bieden bij de uitoefening van het ambt of die betrekking hebben op het algemene 

management van een gerechtsdeurwaarderskantoor. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 

HR-aangelegenheden, boekhoudkundige en fiscale opleidingen. 

 

Deontologische punten worden bijvoorbeeld toegewezen aan opleidingen die betrekking hebben op 

de deontologie en aldus op de gedragsregels vastgesteld voor de gerechtsdeurwaarders. 

 

Voor de stagiair kunnen maximum drie niet-juridische punten in aanmerking worden genomen 

teneinde aan de verplichte 30 punten te kunnen voldoen. De rest van de punten dienen dan evident 

juridisch of deontologisch te zijn. 

 

Voor de stagiair gerechtsdeurwaarder is er geen verplichting tot het behalen van deontoloigsche 

punten. 

 

De volgende algemene regels omtrent de punten zijn het belangrijkst voor de stagiair:  

 

- elke uur juridisch opleiding met relevantie voor het ambt, staat gelijk aan 1 juridisch punt; 

- elk uur niet-juridische opleiding staat gelijk aan 1 niet-juridisch punt; 

- elk uur deontologische opleiding staat gelijk aan 1 deontologisch punt; 

 

Volledigheidshalve kan nog worden meegedeeld dat er voor onder meer publicaties in juridische 

tijdschriften of handboeken, het geven van opleidingen, het lidmaatschap van een comité of 

commissie, … tevens punten kunnen worden toegekend. 

 

Tevens nuttig om te weten: 

 

- punten kunnen pas worden toegekend indien de aanwezigheidslijst zowel aan het begin als 

aan het einde van de opleiding wordt afgetekend; 

- eventueel teveel behaalde punten, kunnen niet worden overgedragen; 

- de schorsingsgronden zoals bepaald in artikel 511 §3 Ger. W. zijn van toepassing;  

 

Indien een stagiair niet slaagt voor het examen, of niet nuttig gerangschikt wordt om benoemd te 

worden tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder, moet deze minimum 15 uur bijkomende opleiding 

kunnen aantonen, dit te rekenen vanaf de datum van het vergelijkend examen. Om te opnieuw te 

kunnen deelnamen aan het vergelijkend examen zal men deze voorwaarde moeten voldoen. 

Daarnaast moet men ook in het bezit zijn van een geactualiseerd stagecertificaat (zie verder punt 

2.4.7.2.) 

 

Opnieuw is de beperking voor het aantal niet-juridische punten die in aanmerking kunnen worden 

genomen van toepassing: maximum 3 niet-juridische punten kunnen in rekening worden gebracht. 
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C. Opleidingen 

1. Invulling en aanbod 

 

In principe bepaalt de stagiair volledig vrij hoe hij of zij zijn permanente vorming invult.  

 

De Nationale Kamer voorziet in de mogelijkheid voor de stagiair gerechtsdeurwaarder om aan de hand 

van door haar ingerichte opleidingen te voldoen aan de verplichting tot het volgen van een 

permanente vorming. Zoals reeds aangeduid worden deze ingericht door de FPO-cel van het 

kennisentrum SAM-TES.  

 

Op de website van de Nationale Kamer kan een aanbod van zowel externe opleidingen als van 

opleidingen die worden georganiseerd door SAM-TES worden teruggevonden.  

 

De website is consulteerbaar via de volgende link: https://www.gerechtsdeurwaarders.be/sam-tes.  

 

2. Kostprijs 

 

De opleidingsprogramma’s voorzien door de Nationale Kamer zijn kosteloos.  

 

Opgelet, indien de stagiair zich inschrijft voor een opleiding in het kader van het opleidingsprogramma 

voorzien door de Nationale Kamer, en vervolgens de opleiding niet fysiek bijwoont, dient een 

forfaitaire vergoeding van 35,00 EUR te worden betaald, ongeacht de reden die aan de oorsprong ligt 

van de afwezigheid. 

 

Andere opleidingen die door de Nationale Kamer worden georganiseerd, doch die buiten het 

kosteloze opleidingsprogramma vallen, zijn dus betalend. Het bedrag is afhankelijk van de locatie, de 

sprekers, de duurtijd van de opleiding, … Het inschrijvingsgeld dient vooraf te worden betaald. Indien 

men zich beroept op overmacht of ziekte, kan er om een terugbetaling worden verzocht aan de 

Nationale Kamer, vergezeld van de nodige bewijsstukken. 

 

Het inschrijvingsgeld van externe opleidingen loopt al snel op. In het kader hiervan is het nuttig 

melding te maken van de mogelijkheden van de KMO-portefeuille in Vlaanderen en de Chèques-

entreprises in Wallonië.34 Deze betreffen een subsidiemaatregel waardoor je – als ondernemer – 

financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. 

Concreet zijn dat opleidingen en adviezen voor bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan 

voor jouw bedrijf. 

 

Als je zelfstandig je beroep van stagiair uitoefent kan je je inschrijven om zo een deel van het 

inschrijvingsgeld van opleidingen vergoed te krijgen. Indien je als werknemer tewerkgesteld bent kan 

 
3 https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille 
4 https://www.cheques-entreprises.be 
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je nagaan of het kantoor zich aangesloten heeft en afspraken maken met uw stagemeester omtrent 

eventuele inschrijving voor dergelijke studiedagen.  

 

D. Puntensysteem 

 

Er wordt gewerkt met een elektronische puntenkaart die geraadpleegd kan worden via het online 

platform “PE-Online” via de website https://www.nkcn-cia.be/apps/cia/login/. 

 

Hiertoe kan worden ingelogd met de eID-kaart. Daarna kan men kiezen voor het tabblad PE-ONLINE 

(FPO) waar het eigen dossier kan geraadpleegd worden. Men verkrijgt een overzicht van de gevolgde 

opleidingen, het aantal te behalen punten, het aantal behaalde punten, ... 

 

Indien je een opleiding volgt die niet vooraf geaccrediteerd werd, kan je via ditzelfde platform ook je 

punten aanvragen. 

 

Indien de stagiair op het einde van de opleidingscyclus onvoldoende punten heeft behaald om te 

voldoen aan de verplichting van permanente vorming, zal er een elektronische herinnering worden 

verstuurd via het PE-platform met mededeling van het aantal punten die nog maar werden behaald. 

Zoals reeds aangehaald kan een stagiair niet deelnemen aan het vergelijkend examen indien het 

minimum aantal punten niet werd behaald. 

 

2.4.6. Begeleiding van de stagiair 

A. Adviesverlening Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders 

 

De stagiair kan steeds concrete vragen richten aan de Nationale Kamer die betrekking hebben op de 

geldigheid en de modaliteiten van de stage. Vragen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het 

berekening van de duur van de stage, cumul met andere activiteiten, … 

B.  NVKSG – ANCSHJ 

1. Lidmaatschap 

 

Het kan vanuit de Vereniging alleen maar aangeraden worden om lid te worden van de NVKSG. De 

toegang is open voor zowel kandidaat- als stagiair-gerechtsdeurwaarders. Het lidmaatschap is 

kosteloos. Als lid blijft de stagiair op de hoogte van recente wijzigingen relevant voor het beroep. 

Daarnaast krijg je toegang tot diverse opleidingen die een aanvulling zijn op het aanbod ngericht door 

de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. 

 

 

http://www.nvksg-ancshj.com/
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2. Q&A NVKSG - ANCSHJ 

 

Om een nog grotere ondersteuning te bieden aan haar leden werd er eind 2018 een studiedienst 

ingericht in de schoot van het bestuur van de NVKSG.. Juridische en andere vragen kunnen steeds 

worden geformuleerd naar het e-mailadres q&a@nvksg-ancshj.be, waarna zo spoedig mogelijk een 

antwoord zal volgen vanuit de vereniging zelf.  

 

Tevens worden de gestelde vragen gebundeld en online ter beschikking gesteld teneinde de volledige 

beroepsgroep gelijke toegang te verlenen tot de antwoorden. Deze zijn beschikbaar via de website 

www.nvksg-ancshj.com.  

 

De vragen kunnen ook betrekking hebben op bezorgdheden / onduidelijkheden waarmee de stagiair 

worstelt. Op die manier wil de NVKSG eveneens een klankbord zijn voor de stagiair 

gerechtsdeurwaarder en een zo coachende, bemiddelende rol op zich nemen. 

2.4.7. Einde stage 

A. Inleiding 

 

Na het doorlopen van een stageperiode van twee volle jaren, loopt de stage ten einde. Op de 

stagemeester rust de verplichting om 1 ingevuld exemplaar van het stageboekje tegen 

ontvangstbevestiging af te geven aan de stagiair en 1 ingevuld exemplaar op te sturen naar de 

Nationale Kamer zodat de stagiair het stagecertificaat kan bekomen. 

B. Stagecertificaat 

 

Zoals meegedeeld is het stageboekje zeer belangrijk om de inhoud en de duurtijd van de stage te 

bepalen. Het vormt als het ware de pasmunt voor het bekomen van een stagecertificaat.  

 

Concreet zal de stagemeester het tweede stageboekje naar de Nationale Kamer van 

Gerechtsdeurwaarders opsturen teneinde haar in staat te stellen te oordelen over de duur van de 

stage. Op basis van het stageboekje zal de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders de inhoud de 

stage toetsen aan de voorwaarden van artikel 511 Ger. W. (conform artikel 5 voormeld KB 

02/04/2014). 

 

Vooraleer het stagecertificaat wordt afgeleverd zal de Nationale Kamer nagaan of de betreffende 

stagiair-gerechtsdeurwaarder ook voldoet aan de verplichtingen inzake prmanente vorming.  Indien 

de stagiair hiertoe in gebreke is gebleven, zal het stagecertificaat niet worden afgeleverd. 

Desgevallend zal de stagiair worden uitgenodigd om hieromtrnet te worden gehoord. 

 

 

 

 

http://www.nvksg-ancshj.com/
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Indien de stagiair niet is geslaagd voor het examen of niet nuttig gerangschikt werd voor een 

benoeming tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder, dient deze, teneinde opnieuw mee te kunnen doen 

aan het volgende examen, een actualisering te vragen van het stagecertificaat aan de Nationale Kamer 

om zo de uren bijkomende opleiding, die verplicht zijn ingevoegd (zie punt 2.4.5.2), te kunnen 

aantonen.  

 

Opgelet, indien men niet beschikt over een geactualiseerd certificaat, zal men niet op geldige wijze 

kunnen deelnemen aan het examen. 

 

In de sectie ‘Modellen’ achteraan dit vademecum is een voorbeeld gevoegd van: 

- het schrijven gericht aan de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders met verzoek om het 

afleveren van een stagecertificaat; 

- een stagecertificaat; 

- een geactualiseerd stagecertificaat; 

C. De gecertificeerde stagiair 

 

Indien men de verplichte duurtijd van twee jaren doorlopen heeft, het verplicht aantal punten aan 

permanente vorming heeft bekomen en aldus het stagecertificaat heeft verkregen, komt de 

betrokkene in een juridisch vacuüm of grijze zone terecht. Men is officieel geen stagiair meer en men 

is tevens (nog) geen kandidaat: men is gecertificeerd stagiair. Men dient, al dan niet opnieuw, af te 

wachten tot het jaarlijkse vergelijkend examen plaatsvindt.  

 

Op heden is er geen duidelijkheid rond het statuut van toepassing in deze periode. Omdat deze 

(ingevolge niet slagen voor het vergelijkend examen) langere tijd kan duren dringt de uitwerking van 

een specifiek statuut voor apriant-kandidaat gerechtsdeurwaarders in deze situatie zich op.  

 

In de dagdagelijkse beoefening van het beroep baseert men zich vooral op hoe de stage oorspronkelijk 

werd uitgeoefend. Indien de stagiair voordien reeds onder een bediendenstatuut viel, wordt dit in de 

praktijk verder toegepast. Indien de stagiair als zelfstandige fungeerde, zal dit in de praktijk zo worden 

doorgetrokken. 

 

De gecertificeerd stagiair is nog steeds niet BTW-plichtig. Dezelfde visie als bij het statuut van de 

stagiair blijft van toepassing. 

 

Indien men (opnieuw) wenst deel te nemen aan het examen dient er te worden verwezen naar de 

verplichting voor de gecertificeerd stagiair om: 

 

- 15 uur permanente vorming te volgen (opgelet voor de beperking tot 3 niet-juridische punten) 

en dit tevens te kunnen aantonen; 

- te beschikken over een geactualiseerd stagecertificaat  (zie hierboven); 

http://www.nvksg-ancshj.com/
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D. Examen 

1. Algemeen 

 

Wanneer de stagiair een periode van twee volle jaren stage doorlopen heeft en deze een 

stagecertificaat heeft bekomen, beschikt hij of zij over de mogelijkheid om deel te nemen aan het 

vergelijkend examen voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Dit examen wordt slechts één keer per 

jaar georganiseerd. Volledigheidshalve kan worden opgemerkt dat het examen vóór de invoering van 

het nieuwe statuut in 2014 een andere vorm aannam. Het betrof een homologatie-examen dat twee 

maal per jaar plaats vond waarbij de stagiair die zijn stage had volbracht diende te verschijnen voor 

de homologatiecommissie die van de stagiair dan een mondeling examen afnam. Indien de commissie 

van oordeel was dat het resultaat voldoende was, werd de stage gehomologeerd en werd de stagiair 

kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Er werd geen rangschikking opgesteld tussen de deelnemende 

stagiairs. 

 

Voor het aantal kandidaat-gerechtsdeurwaarders is een de facto numerus-clausus-beginsel van 

toepassing. Artikel 510 Ger. W. meldt onder meer dat de Koning elk jaar het aantal te benoemen 

kandidaat-gerechtsdeurwaarders per taalrol bepaalt. Dit aantal is afhankelijk van het aantal te 

benoemen titularissen, van het aantal geslaagden van het vorig vergelijkend examen maar die niet 

benoemd werden en van de behoefte aan bijkomende kandidaat-gerechtsdeurwaarders. De taal van 

het diploma van de stagiair bepaalt de taalrol van het examen waaraan men kan deelnemen. 

2. Inschrijven voor examen 

 

Conform artikel 513 Ger. W. dient de stagiair (die inmiddels in het bezit is van een stagecertificaat), 

op straffe van verval, zijn kandidatuur via aangetekende zending in bij de Minister van Justitie binnen 

een termijn van één maand na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het aantal te 

benoemen kandidaat-gerechtsdeurwaarders per taalrol en van de oproep tot kandidaatstelling.  

 

Artikel 510 §3 Ger. W. bepaalt daarbij de specifieke voorwaarden waaraan voldaan moet worden om 

deel te nemen aan het examen van kandidaat-gerechtsdeurwaarders. De stagiair moet: 

 

- houder zijn van het diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten; 

- een uittreksel uit het Strafregister kunnen voorleggen dat dateert van na de bekendmaking 

van de oproeping tot kandidaatstelling via het Belgisch Staatsblad; 

- Belg zijn en de burgerlijke politieke rechten genieten; 

- houder zijn van het (geactualiseerd) stagecertificaat dat wordt uitgereikt na het doorlopen 

van twee volle jaren als stagiair-gerechtsdeurwaarder; 

 

Om ontvankelijk te zijn, moet iedere kandidaatstelling voor een benoeming tot kandidaat-

gerechtsdeurwaarder de door de Koning bepaalde, en aldus de relevante, bijlagen te bevatten zijnde: 

 

- een kopie van de identiteitskaart van de stagiair; 
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- een eensluidend verklaard afschrift van het diploma van doctor, licentiaat of master in de 

rechten; 

- een uittreksel uit het Strafregister daterend van na de bekendmaking van de oproeping 

conform artikel 513, §1 Ger. W.; 

- een afschrift van het stagecertificaat (of een geactualiseerd stagecertificaat) 

 

In de sectie ‘Modellen’ achteraan dit vademecum werd er een voorbeeld gevoegd van hoe de stagiair 

zijn inschrijving voor het examen. 

3. Benoemingscommissies 

 

Artikel 512 Ger. W. verschaft meer informatie omtrent de benoemingscommissies. De 

benoemingscommissies werden ingevoerd met de wet van 7 januari 2014 tot wijziging van het statuut 

van de gerechtsdeurwaarders.  

 

Er is een Nederlandstalige en Franstalige benoemingscommissie die samen de verenigde 

benoemingscommissie vormen. Respectievelijk voor de stagiairs die vallen onder de Franse of de 

Nederlandse taalrol (afhankelijk van de taal van hun diploma) zijn deze bevoegd voor de rangschikking 

van de meest geschikte kandidaten voor de benoeming tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder.   

 

De leden van de benoemingscommissies worden benoemd door de Minister van Justitie. Zij zijn 

benoemd voor een termijn van 4 jaar. Een uittredend lid kan éénmaal herbenoemd worden. De 

benoemingscommissie heeft een voorzitter, ondervoorzitter en een secretaris. De samenstelling van 

de leden kan worden teruggevonden in artikel 512 §2 Ger. W..   

 

De huidige leden van de beide benoemingscommissies werden benoemd per Ministerieel besluit van 

7 september 2018 (inwerkingtreding: 21 september 2018) voor een periode van 4 jaar.  Gedurende 

de eerste twee jaren is Prof. Bernard Tilleman naast voorzitter van de Nederlandstalige 

benoemingscommissie, ook voorzitter van de verenigde benoemingscommissies.  Daarna zal Meester 

Patrick Gielen, voorzitter van de Franstalige benoemingscommissie, deze taak op zich nemen. 
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Volledigheidshalve wordt hieronder een overzicht gevoegd van de samenstelling van de huidige 

benoemingscommissies: NEDERLANDSTALIGE BENOEMINGSCOMMISSIE 

 

NEDERLANDSTALIGE 
BENOEMINGSCOMMISSIE  

 

 

   

 

 

Effectieve leden   
Plaatsvervangende leden 

   

 

 
 

  

Bernard TILLEMAN 

 

 

Diederik BRULOOT 

 
Voorzitter Nederlandstalige 
benoemingscommissie 

 
Docent aan de faculteit Recht en 
Criminologie van de Universiteit 
Gent   

 
Decaan van de Faculteit 
Rechtsgeleerdheid van de 
Katholieke Universiteit Leuven  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Frank DESMET 

 

 

Francis SNOECK 

 
Ondervoorzitter 
Nederlandstalige 
benoemingscommissie 

 
Gerechtsdeurwaarder in het 
gerechtelijk arrondissement Oost-
Vlaanderen   

  

 
Gerechtsdeurwaarder in het 
gerechtelijk arrondissement 
West-Vlaanderen 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Stijn SCHELDEMAN 

 

 
Eric DE BELDER  

 

Secretaris Nederlandstalige 
benoemingscommissie 

 

 
Gerechtsdeurwaarder in het 
gerechtelijk arrondissement 
Antwerpen  

 
Gerechtsdeurwaarder in het 
gerechtelijk arrondissement 
Limburg 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

  

Peter VAN LANDEGHEM 

 

 

Dieter VER EECKE 

 
Gerechtsdeurwaarder in het 
gerechtelijk arrondissement 
Antwerpen 

 
Gerechtsdeurwaarder in het 
gerechtelijk arrondissement West-
Vlaanderen   
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Karen BROECKX 

 

 

Kurt CREYF 

 
Raadsheer in het hof van 
beroep te Gent 

 
Vrederechter van het derde 
kanton Brugge 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Etienne ALLAERT 

 

 

Leen DESTICKER 

 
Substituut-procureur des 
Konings bij het parket West-
Vlaanderen 

 
Advocaat en plaatsvervangend 
rechter in het vredegerecht van 
het tweede kanton Brugge   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

FRANSTALIGE BENOEMINGSCOMMISSIE  

  

 

 

 

  

Effectieve leden 
 

 
Plaatsvervangende leden 

 

 

 

  

 

  

Patrick GIELEN 

 

 

Charles CHARLIER 

 
Voorzitter Franstalige 
benoemingscommissie 

 
Gerechtsdeurwaarder in het 
gerechtelijk arrondissement Liège 

  

 
Gerechtsdeurwaarder in het 
gerechtelijk arrondissement 
Brussel 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

 

  

Anne FRESON 

 

 

Philippe CULEM 

 
Ondervoorzitter Franstalige 
benoemingscommissie 

 

 
Voorzitter van de vrederechters 
en rechters in de politierechtbank 
van het gerechtelijk 
arrondissement Hainaut 

  

 

 
Erekamervoorzitter in het hof 
van beroep te Liège 
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Marcel MIGNON 

 

 

Olivier EGGERMONT  

 

Gerechtsdeurwaarder in het 
gerechtelijk arrondissement 
Luxembourg  

 
Gerechtsdeurwaarder in het 
gerechtelijk arrondissement 
Hainaut  

  

  

  

  

 

 

 

  

     

 

 

 

  

 

  

François-Michel HUWART 

 

 
Laetitia LAPRAILLE  

 

Secretaris Franstalige 
benoemingscommissie 

 

 
Gerechtsdeurwaarder in het 
gerechtelijk arrondissement 
Luxembourg  

 
Gerechtsdeurwaarder in het 
gerechtelijk arrondissement 
Hainaut 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

Olivier MICHIELS 

 

 

Marie LAMENSCH 

 
Kamervoorzitter in het hof van 
beroep te Liège 

 
Professor fiscaal recht aan de VUB 
en docent aan de UCL en aan de 
KUL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Bernard GARCEZ 

 

 
Philippe DAMMAN 

 
Jurist 

 

 
Bediende op een 
gerechtsdeurwaarderskantoor 
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4. Het eigenlijke examen 

 

Het vergelijkend examen wordt opgesteld door de verenigde benoemingscommissies. Er is zowel een 

schriftelijk als een mondeling gedeelte. De benoemingscommissies zijn bevoegd voor de rangschikking 

van de meest geschikte kandidaten op basis van hun bekwaamheid en geschiktheid.  

 

Voor wat betreft toetsingsgronden voor het schriftelijk en mondeling examen, kan worden verwezen 

naar het Ministerieel besluit van 9 januari 2019 houdende de goedkeuring van het programma van 

het jaarlijks vergelijkend examen tot rangschikking van kandidaat-gerechtsdeurwaarders. Er kan 

worden meegedeeld dat de stagiair zowel op theoretisch vlak als op sociaal vlak sterk dient te staan. 

Artikel 513 §2, tweede lid Ger. W. bepaalt dat de benoemingscommissie zal beoordelen of  de stagiair 

“de voor de uitoefening van het ambt van gerechtsdeurwaarder noodzakelijke kennis, maturiteit en 

praktische bekwaamheden” beheerst. 

 

Vooreerst dient men te slagen voor het schriftelijk gedeelte. Conform het MB van 09/01/2019 kan dit 

gedeelte onder meer bestaan uit meerkeuzevragen, vragen waarop een bondig of uitgebreid 

antwoord wordt gevraagd, opstellen en/of verbeteren van akten of delen van akten, praktische 

gevallen en consultaties. Er is een minimumscore van 60 % vereist, waarna men zal worden 

uitgenodigd voor het mondelinge gedeelte. De persoonlijke scores van het schriftelijk examen worden 

zowel via e-mail als via aangetekende brief opgestuurd naar de deelnemers door SAM-TES op vraag 

van de benoemingscommissies. 

 

De geslaagde stagiair zal aldus een oproepingsbrief krijgen om aanwezig te zijn op het mondelinge 

examen. Voor het mondeling examen is een minimumscore van 50 % bepaald.  

 

Het MB van 09/01/2019 bepaalt dat de leden van de benoemingscommissie de betrokkene kunnen 

ondervragen over: 

 

- Zijn visie omtrent het beroep van gerechtsdeurwaarder, zijn motivaties voor een carrière in 

het beroep, alsook de ervaring opgedaan sinds zijn toetreding tot het beroepsleven; 

- over bepaalde punten van zijn of haar antwoorden op de schriftelijke proef; 

- over bepaalde theoretische of praktische vragen;  

 

Het schriftelijke en mondelinge gedeelte tellen in gelijke mate mee voor de berekening van de 

einduitslag van het examen. 

 

Op basis van het resultaat wordt een rangschikking opgesteld, tevens gebaseerd op de adviezen die 

de Minister van Justitie diende in te winnen bij de Procureur des Konings van het arrondissement waar 

de stagiair gedomicilieerd is.  

 

Daarna zal een eindrangschikking worden opgesteld die wordt overgemaakt naar de Minister van 

Justitie, samen met een met redenen omkleed proces-verbaal dat ondertekend wordt door de 

voorzitter en de secretaris van de betrokken benoemingscommissie. De dossiers van de betrokken 

stagiairs worden tevens gevoegd.  
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Daarna zullen de betrokken stagiairs binnen de veertig dagen door de Koning worden benoemd tot 

kandidaat. Deze benoemingen worden tevens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De 

benoemingscommissie heeft de taak om een overzicht van de benoemde kandidaat-

gerechtsdeurwaarders naar de Nationale Kamer over te maken, zodat de benoemde kandidaten 

kunnen worden ingeschreven op de lijst (en dus het tableau) van kandidaat-gerechtsdeurwaarders. 

 

Bijkomende nuttige informatie hieromtrent kan onder meer worden ingewonnen via de website: 

https://www.gerechtsdeurwaarders.be/sam-tes.   

 

Ook het examenreglement kan worden teruggevonden via deze website. In dit reglement kan de 

stagiair alle praktische afspraken en vereisten terugvinden die nuttig zijn voor het examen, 

bijvoorbeeld omtrent de duurtijd van het examen, het gebruik van wetgeving, ... 

 

Volledigheidshalve dient te worden herhaald dat, indien de stagiair niet slaagt voor het vergelijkend 

examen en opnieuw wenst deel te nemen, hij of zij: 

 

- een bijkomende permanente vorming van 15 uur dienen te volgen en aantonen, dit te rekenen 

vanaf het vergelijkend examen. 

- een actualisering van het stagecertificaat aan de Nationale Kamer dienen te vragen om zo de 

uren bijkomende opleiding, die verplicht zijn ingevoegd (zie hierboven), te kunnen aantonen.  

 

Indien men niet beschikt over het vereiste aantal bijkomende punten en het geactualiseerd certificaat, 

zal men niet op geldige wijze kunnen deelnemen aan het examen. 

 

2.4.8. Taalexamen 

Art. 45 §2 van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken bepaalt dat de Koning 

de eisen inzake taalkennis waaraan de gerechtsdeurwaarders moeten voldoen bepaalt. Deze werden 

bijgevolg bepaald in het Koninklijk besluit 29 november 1993 tot bepaling van de eisen inzake 

taalkennis en tot regeling van de taalexamens voor de kandidaten voor het ambt van 

gerechtsdeurwaarder. 

 

In de gerechtelijke arrondissementen Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en Waals-Brabant dient 

men het bewijs te leveren van de kennis van de Franse taal.  

 

In de gerechtelijke arrondissementen Antwerpen, Limburg, Leuven, Oost-Vlaanderen en West-

Vlaanderen dient men het bewijs te leveren van de kennis van de Nederlandse taal.  

 

In het gerechtelijk arrondissement Eupen dient men het bewijs te leveren van de kennis van de Duitse 

en de Franse taal.  
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In het gerechtelijk arrondissement Brussel dient men het bewijs te leveren van de kennis van de 

Nederlandse en de Franse taal.  

 

Dit bewijs van taalkennis wordt geleverd door een examen dat een mondeling en schriftelijk gedeelte 

bevat. Gegadigden die het getuigschrift van hoger secundair onderwijs of van als gelijkwaardig erkend 

onderwijs of het diploma van doctor of van licentiaat in de rechten hebben behaald zijn echter 

vrijgesteld van het examen tot bewijs van de kennis van de taal waarin dat getuigschrift of dat diploma 

gesteld is. 

 

Indien je dus van plan bent om later als kandidaat-gerechtsdeurwaarder aan de slag te gaan in een 

arrondissement waar extra taalvereisten gelden, dan zal het noodzakelijk zijn deel te nemen aan en 

te slagen voor het betreffende taalexamen. Het is aan te raden reeds deel te nemen aan dit examen 

bij aanvatting van de stage zodat je reeds kan slagen tijdens de stage. Op die wijze vormt het 

taalexamen geen obstakel meer op het moment dat je kandidaat-gerechtsdeurwaarder wordt 

benoemd.  
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3. Reglementen en Wetteksten 

3.1. Gerechtelijk Wetboek 

Deel II, Boek IV, Hoofdstuk 1 - Titel, statuut, benoeming, eed en vestiging 

 

Art. 509 

§1. Gerechtsdeurwaarders zijn openbare ambtenaren en ministeriële officieren in de uitoefening van 

de ambtelijke taken die door een wet, decreet, ordonnantie of koninklijk besluit aan hen zijn 

opgedragen of voorbehouden. 

Zij verlenen authenticiteit aan hun akten overeenkomstig artikel 1317 van het Burgerlijk 

Wetboek. 

In elk gerechtelijk arrondissement zijn er gerechtsdeurwaarders. Zij worden door de Koning voor 

het leven benoemd uit de kandidaten voorgedragen overeenkomstig de in artikel 515 bepaalde 

regels. 

§2. Een gerechtsdeurwaarder die eervol ontslag genomen heeft, mag de titel voeren van ere-

gerechtsdeurwaarder, indien die hem door de Koning werd verleend. 

§3. De gerechtsdeurwaarder is persoonlijk aansprakelijk voor de fouten die hij begaat in de 

uitoefening van zijn ambt, ongeacht of hij dat ambt al dan niet binnen een onderneming 

uitoefent. Hij is verplicht die aansprakelijkheid te verzekeren ten belope van vijf miljoen euro. Hij 

kan echter slechts aansprakelijk worden gesteld ten belope van maximum 5 miljoen euro per 

schadegeval. 

 

Art. 510 

§1. Ieder jaar benoemt de Koning een bepaald aantal kandidaat-gerechtsdeurwaarders. 

§2. Na het advies van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders ingewonnen te hebben, stelt 

de Koning ieder jaar het aantal te benoemen kandidaat-gerechtsdeurwaarders, per taalrol, vast. 

Dit aantal wordt vastgesteld door de Koning op basis van het aantal te benoemen 

gerechtsdeurwaarders-titularis, van het aantal laureaten van vroegere sessies die nog niet 

benoemd zijn en van de behoefte aan bijkomende kandidaat-gerechtsdeurwaarders. De taalrol 

wordt bepaald door de taal van het diploma. 

Het krachtens het eerste lid genomen koninklijk besluit, alsook een oproep tot kandidaatstelling 

worden jaarlijks bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 

§3. Om tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder te kunnen worden benoemd, moet de betrokkene : 

1° houder zijn van het diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten; 

2° een uittreksel uit het Strafregister kunnen voorleggen dat dateert van na de bekendmaking 

van de oproep bedoeld in § 2, tweede lid; 

3° Belg zijn en de burgerlijke en politieke rechten genieten; 

4° ouder zijn van het in artikel 511 bedoelde stagecertificaat; 

5° voorkomen op de in artikel 513, § 5, bedoelde definitieve lijst. 
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Art. 511 

§1. Om een stagecertificaat te verkrijgen, moet de betrokkene een effectieve stage hebben volbracht 

van twee volle jaren zonder onderbreking in een of meer kantoren van een gerechtsdeurwaarder 

stagemeester. De stagemeester is een gerechtsdeurwaarder die reeds minstens vijf volle jaren 

het ambt uitoefent en die geen hogere tuchtstraf heeft opgelopen. 

§2. De stage kan pas ingaan nadat de betrokkene het diploma van doctor, licentiaat of master in de 

rechten heeft behaald. 

§3. Gelden niet als onderbreking, maar slechts als schorsing van de stage : 

1° een jaarlijkse vakantie van maximum dertig kalenderdagen; 

2° afwezigheden wegens ziekte die gestaafd worden door medische getuigschriften, welke in 

totaal maximum zes maanden van de stageperiode in beslag mogen nemen; 

3° ouderschapsverlof; 

4° afwezigheden te wijten aan door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders aanvaarde 

omstandigheden van overmacht. 

§4. De Koning bepaalt de inhoud van de stage en de wijze waarop deze wordt georganiseerd en het 

aantal uren permanente vorming, relevant voor de uitoefening van het beroep van 

gerechtsdeurwaarder, dat gevolgd dient te worden. De voorwaarden waaraan deze vorming 

dient te voldoen, worden bepaald door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. 

De duur en de inhoud van de doorlopen stage moeten blijken uit het stageboekje dat wordt 

opgesteld door de stagemeester(s). Het stageboekje wordt in tweevoud opgemaakt. Een 

exemplaar wordt aan de stagiair tegen ontvangstbewijs afgegeven. Het tweede wordt aan de 

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders overgezonden. 

Na ontvangst van het stageboekje en controle van de overeenstemming ervan met de in dit 

artikel vermelde voorwaarden, reikt de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders aan de 

stagiair het stagecertificaat uit. 

 

Art. 512 

§1. Er wordt een Nederlandstalige en een Franstalige benoemingscommissie voor 

gerechtsdeurwaarders opgericht. Beide commissies vormen samen de verenigde 

benoemingscommissies voor gerechtsdeurwaarders. 

De Nederlandstalige benoemingscommissie is bevoegd voor : 

- de rangschikking van de meest geschikte kandidaten voor een benoeming tot kandidaat-

gerechtsdeurwaarder, van wie de in artikel 510, § 3, 1°, bedoelde taal van het diploma het 

Nederlands is; 

- de rangschikking van de kandidaten voor een benoeming tot gerechtsdeurwaarder-titularis 

in de gerechtelijke arrondissementen waar noch de Franstalige, noch de verenigde 

benoemingscommissies bevoegd voor zijn. 

De Franstalige benoemingscommissie is bevoegd voor : 

- de rangschikking van de meest geschikte kandidaten voor een benoeming tot kandidaat-

gerechtsdeurwaarder, van wie de in artikel 510, § 3, 1°, bedoelde taal van het diploma het 

Frans is; 

- de rangschikking van de kandidaten voor een benoeming tot gerechtsdeurwaarder-titularis 

in de in het Waalse Gewest gelegen gerechtelijke arrondissementen. 

De verenigde benoemingscommissies zijn bevoegd voor : 
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- de rangschikking van de kandidaten voor een benoeming tot gerechtsdeurwaarder-titularis 

in het gerechtelijk arrondissement Brussel; 

- het opstellen van het programma van de in artikel 513 bedoelde vergelijkende 

toelatingsproef. 

§2.  Elke benoemingscommissies is samengesteld als volgt : 

1° een magistraat in functie die wordt gekozen uit de zittende magistraten van de hoven en 

rechtbanken en de magistraten van het openbaar ministerie; 

2° drie gerechtsdeurwaarders uit drie verschillende gerechtelijke arrondissementen, onder wie 

een gerechtsdeurwaarder die op het ogenblik van zijn aanstelling minder dan drie jaren 

anciënniteit heeft; 

3° een hoogleraar of docent aan een faculteit voor rechtsgeleerdheid van een Belgische 

universiteit, die geen gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder is; 

4° een extern lid met een voor de opdracht relevante beroepservaring. 

§3. De minister van Justitie benoemt de leden van de benoemingscommissies. 

De leden-gerechtsdeurwaarders worden benoemd op voordracht van de Nationale Kamer van 

Gerechtsdeurwaarders. 

Elk lid wordt volgens zijn taalrol aangewezen om deel uit te maken van de ene of de andere 

benoemingscommissie. De taalrol wordt voor gerechtsdeurwaarders, docenten of hoogleraren 

bepaald door de taal van hun diploma. Ten minste een lid van de Franstalige 

benoemingscommissie of een plaatsvervanger moet het bewijs leveren van de kennis van het 

Duits overeenkomstig de artikelen 45, § 2, en 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het 

gebruik der talen in gerechtszaken. 

Voor elk lid wordt een plaatsvervanger aangewezen die aan dezelfde voorwaarden voldoet. 

Een mandaat in een benoemingscommissie is onverenigbaar met een politiek mandaat. 

De leden van een benoemingscommissie hebben zitting voor een termijn van vier jaar; een 

uittredend lid kan éénmaal herbenoemd worden. Een effectief lid dat in de onmogelijkheid 

verkeert zijn mandaat verder uit te oefenen wordt van rechtswege opgevolgd door zijn 

plaatsvervanger, die het mandaat voltooit. De voorzitter verzoekt om de aanwijzing van een 

nieuwe plaatsvervanger die het mandaat voltooit van het plaatsvervangend lid. 

§4. Elke benoemingscommissie kiest uit haar effectieve leden, bij gewone meerderheid, een 

voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris. 

Het voorzitterschap van de verenigde benoemingscommissies wordt beurtelings bekleed voor 

een termijn van twee jaar door de respectieve voorzitters van de Nederlandstalige en Franstalige 

benoemingscommissie. Gedurende de eerste twee jaar wordt het voorzitterschap toevertrouwd 

aan de oudste van beiden. 

§5. Om geldig te beraadslagen en te beslissen, moet de meerderheid van de leden van de 

benoemingscommissie aanwezig zijn. Ingeval van afwezigheid of verhindering van een effectief 

lid treedt zijn plaatsvervanger op. 

De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van 

stemmen is de stem van de voorzitter van de benoemingscommissie of van de ondervoorzitter 

die hem vervangt doorslaggevend. 

§6. Het is de leden van een benoemingscommissie verboden deel te nemen aan een beraadslaging 

of een beslissing waarbij zij een persoonlijk, rechtstreeks of onrechtstreeks belang hebben. 
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§7. De nadere regels voor de werking van de benoemingscommissies en het presentiegeld van de 

leden worden door de Koning bepaald. De benoemingscommissies kunnen een huishoudelijk 

reglement opstellen dat dient goedgekeurd te worden door de Koning. De 

benoemingscommissies hanteren een lijst van uniforme evaluatiecriteria. Het reglement en de 

lijst worden door de Koning goedgekeurd. 

 

Art. 513 

§1. De houder van een stagecertificaat bedoeld in artikel 511 die kandidaat-gerechtsdeurwaarder wil 

worden, moet, op straffe van verval, zijn kandidatuur op de door de Koning bepaalde wijze bij de 

minister van Justitie indienen binnen een termijn van een maand na de bekendmaking in het 

Belgisch Staatsblad van het in artikel 510, § 2, tweede lid, bedoelde koninklijk besluit. 

Om ontvankelijk te zijn, moet iedere kandidaatstelling voor een benoeming tot kandidaat-

gerechtsdeurwaarder de door de Koning bepaalde bijlagen bevatten. 

§2. Elke kandidaat die voldoet aan de voorwaarden van artikel 510, § 3, 1° tot 4°, wordt volgens zijn 

taalrol verwezen naar de ene of de andere in artikel 512 bedoelde benoemingscommissie. 

Elke benoemingscommissie moet de voor de uitoefening van het ambt van gerechtsdeurwaarder 

noodzakelijke kennis, maturiteit en praktische bekwaamheden van de kandidaten beoordelen en 

de meest geschikte kandidaten rangschikken op basis van hun bekwaamheid en geschiktheid. De 

rangschikking wordt opgemaakt op grond van een vergelijkend examen dat bestaat uit een 

schriftelijk en een mondeling gedeelte en op grond van een onderzoek van de adviezen waarin 

wordt voorzien in § 3. Tot het mondelinge gedeelte worden slechts die kandidaten toegelaten 

die op het schriftelijke gedeelte minstens 60 % van de punten hebben behaald. Het mondelinge 

gedeelte wordt afgenomen vooraleer de leden van de benoemingscommissie kennis kunnen 

nemen van de adviezen waarin wordt voorzien in § 3. Op het mondelinge gedeelte moet de 

kandidaat minstens 50 % van de punten hebben behaald. 

Het schriftelijke en het mondelinge gedeelte tellen in gelijke mate mee voor de berekening van 

de einduitslag van het vergelijkend examen. 

Het programma van het schriftelijke en het mondelinge gedeelte wordt opgesteld door de 

verenigde benoemingscommissies. Het programma wordt bij ministerieel besluit door de 

minister van Justitie goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 

§3. Binnen honderdtwintig dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het in artikel 

510, § 2, bedoelde koninklijk besluit nodigt de benoemingscommissie de kandidaten die 

toegelaten worden tot het mondeling gedeelte uit. Terzelfdertijd verzoekt de 

benoemingscommissie de minister van Justitie om adviezen over deze kandidaten in te winnen 

bij de procureur des Konings van het arrondissement waar de kandidaat zijn woonplaats heeft. 

Die adviezen zijn het resultaat van een onderzoek naar diens omgeving en antecedenten. 

Het advies wordt binnen vijfenveertig dagen na het verzoek door de adviesverlenende instantie 

door middel van een door de Koning bepaald standaardformulier en op de door hem bepaalde 

wijze te worden overgezonden aan de minister van Justitie. Bij gebrek aan advies binnen de 

vastgestelde termijn wordt dit advies geacht gunstig noch ongunstig te zijn, hetgeen wordt 

meegedeeld aan de betrokken kandidaat. 

§4. De benoemingscommissie maakt binnen zestig dagen na de oproep tot de kandidaten voor het 

mondelinge gedeelte een voorlopige rangschikking op van de meest geschikte kandidaten op 

basis van de behaalde resultaten van het schriftelijke en het mondelinge gedeelte. 
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De minister van Justitie zendt de gevraagde adviezen onverwijld over aan de voorzitter van de 

benoemingscommissie nadat deze laatste hem de voorlopige rangschikking heeft overgezonden. 

Na het onderzoek van de adviezen, gaat de benoemingscommissie binnen veertien dagen na de 

ontvangst van deze adviezen over tot de definitieve rangschikking van de kandidaten. De 

voorlopige rangschikking kan slechts gewijzigd worden indien het advies negatieve aanwijzingen 

over de betrokken kandidaat bevat. De benoemingscommissie zendt op de door de Koning 

bepaalde wijze de definitieve lijst van de gerangschikte kandidaten ter benoeming over aan de 

minister van Justitie, samen met een met redenen omkleed proces-verbaal dat ondertekend 

wordt door de voorzitter en de secretaris van de betrokken benoemingscommissie. De 

benoemingscommissie voegt hierbij ook de dossiers van de gerangschikte kandidaten. Er worden 

maximaal zoveel kandidaten gerangschikt als er vacante plaatsen van kandidaat-

gerechtsdeurwaarder zijn, zoals vermeld in het koninklijk besluit dat bekend gemaakt is in het 

Belgisch Staatsblad, overeenkomstig artikel 510, § 2, tweede lid, samen met de oproep tot 

kandidaatstelling voor de betrokken vergelijkende toelatingsproef. 

§5. De Koning benoemt de betrokkenen tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder binnen de veertig dagen 

na de overzending van de definitieve lijst met de gerangschikte kandidaten. Deze benoemingen 

worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 

§6. Elke kandidaat kan, mits schriftelijk verzoek dat aan de benoemingscommissie wordt gericht, 

binnen acht dagen afschrift krijgen van het gedeelte van het proces-verbaal dat op hem en op de 

benoemde kandidaten betrekking heeft. 

§7. Binnen veertien dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, stuurt iedere 

benoemingscommissie aan de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders de lijst met 

benoemde kandidaat-gerechtsdeurwaarders met het oog op hun inschrijving op het tableau van 

de kandidaat-gerechtsdeurwaarders, dat door deze laatste wordt bijgehouden. 

§8. De kandidaat-gerechtsdeurwaarder die op het tableau voorkomt, is onderworpen aan het gezag 

van de beroepsorganen van de gerechtsdeurwaarders. 

 

Art. 514 

§1. Wanneer een kandidaat-gerechtsdeurwaarder sedert ten minste zes maanden zijn voornaamste 

beroepsactiviteit niet meer in een gerechtsdeurwaarderskantoor uitoefent, wordt zijn 

inschrijving op het in artikel 513, § 8, bedoelde tableau, op verzoek van de procureur des Konings 

of van de raad van de arrondissementskamer waar de kandidaat-gerechtsdeurwaarder 

aangesloten is en op het tableau staat, weggelaten. De kandidaat-gerechtsdeurwaarder kan 

evenwel om ernstige redenen vragen dat zijn inschrijving op het tableau wordt gehandhaafd. De 

kandidaat-gerechtsdeurwaarder wordt gehoord. 

De beslissing van de raad van de arrondissementskamer wordt met redenen omkleed en wordt 

binnen een maand ter kennis gebracht aan de kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Deze laatste kan, 

binnen een termijn van één maand na de kennisgeving, tegen die beslissing op de door de Koning 

bepaalde wijze beroep instellen bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. 

Het in artikel 555, § 2, bedoelde directiecomité hoort de kandidaat-gerechtsdeurwaarder en doet 

binnen twee maanden na de instelling van het beroep uitspraak. Van de met redenen omklede 

beslissing wordt binnen de korst mogelijke tijd kennis gegeven aan de kandidaat-

gerechtsdeurwaarder en de betrokken raad van de arrondissementskamer. 

http://www.nvksg-ancshj.com/


37 
 

Nationale Vereniging van Kandidaat & Stagiair Gerechtsdeurwaarders | www.nvksg-ancshj.com| Association Nationale des Candidats & Stagiaires Huissiers de Justice 

§2. De kandidaat-gerechtsdeurwaarder die zijn beroepsactiviteit in een gerechtsdeurwaarders-

kantoor beëindigt, kan de raad van de arrondissementskamer om de weglating van zijn 

inschrijving op het tableau verzoeken. 

§3. Een kandidaat-gerechtsdeurwaarder die met toepassing van § 1 of § 2 weggelaten is van het 

tableau kan op elk ogenblik aan de raad van de arrondissementskamer van het rechtsgebied waar 

hij opnieuw zijn voornaamste beroepsactiviteit in een gerechtsdeurwaarderskantoor uitoefent, 

zijn wederinschrijving vragen. De kandidaat-gerechtsdeurwaarder wordt gehoord. De beslissing 

van de raad van de arrondissementkamer wordt met redenen omkleed en wordt binnen een 

maand ter kennis gebracht van de kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Tegen de weigering van 

wederinschrijving kan een beroep worden ingesteld bij de Nationale Kamer van 

Gerechtsdeurwaarders overeenkomstig de regels bepaald in § 1. 

 

Art. 515 

§1. Om tot gerechtsdeurwaarder benoemd te worden, moet de betrokkene sedert minstens vijf jaar 

kandidaat-gerechtsdeurwaarder zijn. De kandidaat-gerechtsdeurwaarder die zich kandidaat stelt 

voor een vacante plaats van gerechtsdeurwaarder moet, op straffe van verval, zijn kandidatuur 

op de door de Koning bepaalde wijze bij de minister van Justitie indienen binnen een termijn van 

een maand na bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad. Bij deze kandidatuur 

zijn de door de Koning bepaalde bijlagen gevoegd. In het gerechtelijk arrondissement Brussel 

wordt het advies ingewonnen bij beide procureurs des Konings. 

De vacatures worden twee keer per jaar in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt, tenzij een 

afzonderlijke publicatie noodzakelijk is. 

§2. Alvorens tot benoeming wordt overgegaan, dient binnen vijfenveertig dagen na de 

bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de vacature door de minister van Justitie het met 

redenen omklede schriftelijk advies over de kandidaten te worden aangevraagd aan : 

1° de procureur des Konings van het arrondissement waar de kandidaat zijn woonplaats heeft, 

waarbij het gegeven advies het resultaat is van een onderzoek naar diens omgeving en 

antecedenten; 

2° de raad van de arrondissementskamer van gerechtsdeurwaarders van het gerechtelijk 

arrondissement waar de kandidaat zijn beroepsactiviteit betreffende gerechtsdeurwaarder 

uitoefent of het laatst heeft uitgeoefend. 

De Koning bepaalt de inhoudelijke en formele vormvereisten waaraan het advies van de raad van 

de arrondissementskamer moet voldoen. 

Deze adviezen dienen binnen negentig dagen na voornoemde bekendmaking in het Belgisch 

Staatsblad, door de adviesverlenende instanties op de door de Koning bepaalde wijze te worden 

overgezonden aan de minister van Justitie en in afschrift bij een aangetekende zending te worden 

gestuurd aan de kandidaten waarop ze betrekking hebben. Aan de minister van Justitie wordt op 

de door de Koning bepaalde wijze een afschrift gestuurd van het bewijs van deze aangetekende 

zending. Bij gebrek aan advies binnen de vastgestelde termijn of indien het standaardformulier 

niet is gebruikt, wordt dit advies geacht gunstig noch ongunstig te zijn, hetgeen wordt 

meegedeeld aan de betrokken kandidaat. 

Binnen een termijn van honderd dagen na voornoemde bekendmaking in het Belgisch Staatsblad 

of uiterlijk binnen een termijn van vijftien dagen na de kennisgeving van het advies, kunnen de 
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kandidaten bij een aangetekende zending, hun opmerkingen aan de adviesverlenende instantie 

en aan de minister van Justitie overzenden. 

§3. Uiterlijk binnen dertig dagen na het verstrijken van de in § 2, vierde lid, bedoelde termijn zendt 

de minister van Justitie aan de bevoegde benoemingscommissie voor elke kandidaat een 

benoemingsdossier over. 

Dit benoemingsdossier bevat : 

1° de kandidatuur met de in § 1 bedoelde bijlagen; 

2° de schriftelijke adviezen en de in § 2, vierde lid, bedoelde eventuele opmerkingen. 

§4. De benoemingscommissie kan ambtshalve beslissen alle kandidaten te horen. Zo niet, bestudeert 

zij de door de minister van Justitie overgezonden benoemingsdossiers en maakt, op basis van 

door de Koning te bepalen objectieve criteria, een lijst op van de te horen kandidaten. Van deze 

lijst wordt een met redenen omkleed proces-verbaal opgemaakt. Nadat de 

benoemingscommissie door een aangetekende zending iedere kandidaat van haar met redenen 

omklede beslissing op de hoogte heeft gebracht, roept zij de in aanmerking genomen kandidaten 

op en hoort ze, alsook alle niet in aanmerking genomen kandidaten die, binnen een termijn van 

15 dagen na de kennisgeving die aan hen werd gedaan, hierom hebben verzocht bij aangetekende 

zending. Zij maakt vervolgens een rangschikking op van de drie meest geschikte kandidaten. 

Indien de benoemingscommissie advies moet uitbrengen over minder dan drie kandidaten, wordt 

de lijst beperkt tot de enige kandidaat of de enige twee kandidaten. 

De rangschikking geschiedt op grond van criteria die betrekking hebben op de bekwaamheid en 

de geschiktheid van de kandidaat voor het uitoefenen van het ambt van gerechtsdeurwaarder. 

§5. Van de rangschikking wordt een met redenen omkleed proces-verbaal opgemaakt, dat door de 

voorzitter en de secretaris van de benoemingscommissie wordt ondertekend. Indien een 

kandidaat met eenparigheid van stemmen als eerste wordt gerangschikt, wordt daarvan melding 

gemaakt. 

Binnen dertig dagen na het verstrijken van de in § 3 bedoelde termijn, zendt de voorzitter van de 

benoemingscommissie de lijst met de gerangschikte kandidaten en het proces-verbaal over aan 

de minister van Justitie en een afschrift van de lijst aan de gerangschikte kandidaten. De Koning 

benoemt de gerechtsdeurwaarder op voordracht van de minister van Justitie onder de door de 

benoemingscommissie gerangschikte kandidaten. 

Elke kandidaat die niet benoemd werd, kan, mits hij de benoemingscommissie er schriftelijk om 

verzoekt, inzage en een afschrift krijgen van het gedeelte van het proces-verbaal dat op hem en 

op de benoemde kandidaat betrekking heeft. 

§6. De leden van een benoemingscommissie zijn tot geheimhouding verplicht. Artikel 458 van het 

Strafwetboek is op hen van toepassing. 

 

Art. 516 

Het koninklijk besluit tot benoeming bepaalt in welk gerechtelijk arrondissement de 

gerechtsdeurwaarder zijn ambt zal uitoefenen en kantoor moet houden. 

De gerechtsdeurwaarder houdt kantoor in de gemeente die de minister van Justitie aanwijst. Deze 

aanwijzing kan worden gewijzigd op verzoek van de betrokkene. Bij overtreding wordt de 

gerechtsdeurwaarder als ontslagnemend beschouwd; dientengevolge kan de minister van Justitie, na 

advies van de rechtbank aan de Koning voorstellen hem te vervangen. 
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De gerechtsdeurwaarder mag zijn ambtelijke taken slechts uitoefenen in het gerechtelijk 

arrondissement dat bij het koninklijk besluit tot benoeming is bepaald. 

De bepalingen inzake de territoriale bevoegdheid bepaald in artikel 633, § 2, zijn van overeenkomstige 

toepassing op de gerechtsdeurwaarders. 

De gerechtsdeurwaarders met standplaats in de kantons van Limburg, Malmédy-Spa-Stavelot, in de 

twee kantons Verviers of in het gerechtelijk arrondissement Eupen mogen alle exploten in die 

gebiedsomschrijvingen verrichten. De gerechtsdeurwaarders met standplaats in de kantons Limburg, 

Malmédy-Spa-Stavelot, in de twee kantons Verviers die hun ambt willen uitoefenen in het gerechtelijk 

arrondissement Eupen, moeten echter het bewijs leveren van de kennis van het Duits, 

overeenkomstig de bepalingen van artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 november 1993 tot 

bepaling van de eisen inzake taalkennis en tot regeling van de taalexamens voor de kandidaten voor 

het ambt van gerechtsdeurwaarder. 

 

Art. 517 

§1. De gerechtsdeurwaarder meldt zich binnen een maand nadat hij in kennis is gesteld van het 

besluit van zijn benoeming ter openbare terechtzitting aan bij de rechtbank van eerste aanleg 

van het gerechtelijk arrondissement waar hij zijn ambt zal uitoefenen; hij legt er de eed af van 

trouw aan de Koning en van gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het 

Belgische volk, alsmede die zich te zullen schikken naar de wetten en verordeningen van zijn ambt 

en zijn functies stipt en nauwgezet uit te oefenen. 

§2. Onmiddellijk na zijn eedaflegging deponeert de gerechtsdeurwaarder zijn handtekening en 

paraaf ter griffie en bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. 

§3. De gerechtsdeurwaarder kan geen enkele ambtshandeling verrichten stellen vooraleer voldaan 

is aan de bepalingen van §§ 1 en 2. 

 

Art. 518 

De Koning bepaalt het aantal gerechtsdeurwaarders per gerechtelijk arrondissement, nadat de 

adviezen zijn ingewonnen van de procureur-generaal bij het hof van beroep, van de procureur des 

Konings en van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. 

De spreiding van de standplaatsen wordt door de Koning bepaald in functie van de bereikbaarheid van 

de gerechtsdeurwaarder voor de rechtsonderhorige. 

In het door de Koning bepaalde aantal gerechtsdeurwaarders zijn zij die de ouderdom van zeventig 

jaar hebben overschreden niet inbegrepen. 

Zijn er meer gerechtsdeurwaarders in functie dan het getal dat door de Koning is bepaald, geschiedt 

de vermindering tot laatstbedoeld getal slechts bij overlijden, ontslag of afzetting. 
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3.2. Koninklijk Besluit 2 april 2014 tot uitvoering van de wet van 

7 januari 2014 tot wijziging van het statuut van de 

gerechtsdeurwaarders 

 

HOOFDSTUK 1. - De stage 

Art. 1 

§1. De kandidaat-stagiair richt zijn aanvraag bij aangetekende zending aan de Nationale Kamer van 

Gerechtsdeurwaarders. 

Hij deelt aan de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders de volgende gegevens mede : 

1° naam en voornaam; 

2° geboorteplaats en -datum; 

3° woonplaats; 

4° naam en voornamen van de gerechtsdeurwaarder onder wiens gezag hij stage wenst te 

lopen. 

Hij voegt bij zijn aanvraag : 

1° een eensluidend verklaard afschrift van zijn diploma van doctor, licentiaat of master in 

de rechten; 

2° een uittreksel uit het Strafregister dat minder dan zes maanden tevoren door het 

gemeentebestuur van zijn woonplaats is uitgereikt. 

§2. De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders aanvaardt of weigert de aanvraag indien niet 

voldaan is aan de wettelijke voorwaarden, binnen een maand nadat zij is verstuurd. 

Binnen dezelfde termijn stelt de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders de kandidaat-

stagiair en de syndicus van de raad van de arrondissementskamer waar de gerechtsdeurwaarder 

onder wie de stagiair zijn stage wenst te lopen op de hoogte van zijn beslissing. 

 

Art. 2 

De lijst van de stagiairs wordt jaarlijks door de syndicus opgemaakt. 

Die lijst vermeldt : 

1° de naam, de voornamen, de plaats en datum van geboorte en de woonplaats van iedere stagiair; 

2° de naam en voornamen van de gerechtsdeurwaarder onder wiens gezag de stage wordt 

volbracht. 

Tijdens de algemene vergadering van de arrondissementskamer doet de syndicus voorlezing van de 

lijst van stagiairs. 

De leden van de arrondissementskamer kunnen te allen tijde van deze lijst kennis nemen. 

 

Art. 3 

Binnen dertig dagen na het verstrijken van de termijn bepaald in artikel 1, § 2, tweede lid, geeft de 

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders door toedoen van de syndicus aan de 

gerechtsdeurwaarder onder wie de stagiair zijn stage wenst te lopen een stageboekje in tweevoud af. 

 

Art. 4 

De stage heeft betrekking op : 
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1° de studie van de rechten en de verplichtingen van de gerechtsdeurwaarder ten aanzien van zijn 

lastgevers, de partijen in de zaak, de derden die een belang hebben in de zaak, de 

personeelsleden van zijn kantoor, alsook van de maatschappelijke rol van de 

gerechtsdeurwaarder en zijn rol als bemiddelaar; 

2° het zich vertrouwd maken met de begrippen die onontbeerlijk zijn voor het goed bestuur van een 

kantoor, met de boekhoudkundige verplichtingen, met de deontologie en met de reglementen 

van inwendige orde. 

De stagiair wordt in het kader van de taken van de gerechtsdeurwaarder inzonderheid belast met het 

opmaken van akten, verzoekschriften en processen-verbaal; de stagiair vergezelt de 

gerechtsdeurwaarder naar de plaatsen waar deze laatste moet instrumenteren naar aanleiding van 

zijn opdrachten inzake betekening, beslag, uitzetting, verkoop, vaststelling met uitzondering evenwel 

van vaststelling van overspel, alsook in het kader van andere opdrachten van verschillende aard. 

De stagiair wordt in kennis gesteld van de boekhoudkundige stukken die een gerechtsdeurwaarder 

moet bijhouden, van de besluiten die op hem betrekking hebben, inzonderheid van de tarieven die 

moeten worden toegepast, van de bijzonderheden betreffende de fiscale en de bijzondere wetten die 

hij in acht moet nemen en van de verzekeringen die hij moet aangaan. 

 

Art. 5 

Op het einde van elke maand vermeldt de stagemeester in de twee stageboekjes de werkelijke 

aanwezigheid, het verzuim van de stagiair gedurende de afgelopen maand en de afwezigheden 

bedoeld in artikel 511, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek. 

Op het einde van de stage geeft de stagemeester een exemplaar van het stageboekje af aan de stagiair 

tegen ontvangstbewijs. Het tweede zendt hij over aan de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. 

Na ontvangst van het stageboekje en controle van de overeenstemming ervan met de in dit artikel 

vermelde voorwaarden, reikt de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders aan de stagiair het 

stagecertificaat uit. 

 

(…) 

 

HOOFDSTUK 3. – Benoemingsprocedure voor de kandidaat-gerechtsdeurwaarders 

 

Art. 15 

De houder van een stagecertificaat die kandidaat-gerechtsdeurwaarder wil worden, dient zijn 

kandidatuur in bij de minister van Justitie bij aangetekende zending binnen de termijn bedoeld in 

artikel 513, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek. 

Om ontvankelijk te zijn, moet iedere kandidaatstelling voor een benoeming tot kandidaat-

gerechtsdeurwaarder de volgende bijlagen bevatten : 

1° een kopie van de identiteitskaart; 

2° een eensluidend verklaard afschrift van zijn diploma van doctor, licentiaat of master in de 

rechten; 

3° een uittreksel uit het Strafregister daterend van na de bekendmaking van de oproep bedoeld 

in artikel 513, § 1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek; 

4° een afschrift van het stagecertificaat. 
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Art. 16 

De procureur des Konings maakt zijn advies bij aangetekende zending over aan de minister van Justitie 

binnen de termijn bedoeld in artikel 513, § 3, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek door middel 

van het als bijlage 1 bij dit besluit gevoegde model. 

Dit advies wordt gemotiveerd en met één van de twee volgende beoordelingen afgesloten : 

gunstig; 

ongunstig. 

 

Art. 17 

De benoemingscommissie maakt overeenkomstig het bepaalde in artikel 513, § 4, derde lid, van het 

Gerechtelijk Wetboek de definitieve lijst van de gerangschikte kandidaten bij aangetekende zending 

over aan de minister van Justitie met het oog op hun benoeming. 

 

3.3. Ministerieel Besluit 9 januari 2019 houdende de 

goedkeuring van het programma van het jaarlijks vergelijkend 

examen tot rangschikking van kandidaat-gerechtsdeurwaarders 

 

Artikel 1 

Het programma van het vergelijkend jaarlijks examen tot rangschikking van kandidaat-

gerechtsdeurwaarders, bedoeld in artikel 513 van het Gerechtelijk Wetboek, dat werd opgesteld door 

de verenigde benoemingscommissies voor gerechtsdeurwaarders op 8 november 2018 en dat als 

bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd. 

Art. 2 

Dit besluit treedt in werking op de dag dat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. 

Brussel, 9 januari 2019. 

K. GEENS 

 

Jaarlijks vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-gerechtsdeurwaarders 

PROGRAMMA 

A. De schriftelijke en mondelinge proeven zullen over de volgende onderwerpen handelen : 

1° het statuut en de taken van de gerechtsdeurwaarder, inbegrepen deontologie, tucht, 

boekhouding, fiscale en sociale verplichtingen, tarief, verzekering beroepsaansprakelijkheid, 

kantoororganisatie, antiwitwaswetgeving en dataprotectie. 

2° de volgende juridische materies in dewelke de gerechtsdeurwaarder actief is : 

a. personenrecht, zakenrecht, verbintenissenrecht, huwelijksvermogensstelsels, huur, 

sekwester en zakelijke zekerheden; 

b. economisch recht en ondernemingsrecht, meer bepaald collectieve procedures 

(faillissement, gerechtelijke reorganisatie, vereffening van vennootschappen en 

verenigingen); 

c. gerechtelijke organisatie, bevoegdheid en burgerlijke rechtspleging; 
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d. minnelijke invordering, invordering van onbetwiste geldschulden (IOS), bewarende 

beslagen, middelen van tenuitvoerlegging, specificiteit van de fiscale en sociale 

invordering, collectieve schuldenregelingen en de directe gedwongen 

tenuitvoerlegging (dwangsom inbegrepen); 

e. publiek- en administratief recht; 

f. strafrecht en strafvordering; 

g. internationaal privaatrecht, meer bepaald het Wetboek van internationaal 

privaatrecht, de internationale verdragen en de diverse Europese Verordeningen in 

het kader van de Europese gerechtelijke ruimte; 

3° de menselijke aspecten in contacten met opdrachtgevers, schuldenaren, het publiek in het 

algemeen, administraties, aanverwante beroepsbeoefenaars en confraters. 

4° de bekwaamheid in : 

a. het wettelijk en doeltreffend volbrengen van de taken waarmee een 

gerechtsdeurwaarder gelast is, in beschouwing nemend zijn sociale rol, zijn rol van 

bemiddelaar, zijn statuut van onafhankelijk ambtenaar en de vereisten van een 

heldere, correcte en begrijpelijke communicatie; 

b. het beheer van een gerechtsdeurwaarderskantoor, de werkorganisatie ervan en het 

vermogen om de activiteiten die erin ontwikkeld worden te controleren. 

B. De schriftelijke proef kan onder meer bestaan uit meerkeuzevragen, vragen waarop een bondig 

of uitgebreid antwoord wordt gevraagd, opstellen en/of verbeteren van akten of delen van akten, 

praktische gevallen en consultaties. 

De mondelinge proef zal bestaan uit een onderhoud met leden van de benoemingscommissie die 

het vrij staat de kandidaat over het volgende te ondervragen : 

a. zijn visie omtrent het beroep van gerechtsdeurwaarder, zijn motivaties voor een carrière in 

het beroep, alsook de ervaring opgedaan sinds zijn toetreding tot het beroepsleven; 

b. antwoorden op theoretische of praktische vragen omtrent de punten 1° tot 4° hierboven 

en/of het verder uitdiepen van bepaalde punten van zijn antwoorden op de schriftelijke 

proef. 
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3.4. Koninklijk besluit 29 november 1993 tot bepaling van de 

eisen inzake taalkennis en tot regeling van de taalexamens voor 

de kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder 

 

 

Artikel 1 

Niemand kan in de gerechtelijke arrondissementen Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en Waals-

Brabant tot gerechtsdeurwaarder worden benoemd indien hij het bewijs niet levert van de kennis van 

het Frans. 

Niemand kan in de gerechtelijke arrondissementen Antwerpen, Limburg, Leuven, Oost-Vlaanderen en 

West-Vlaanderen tot gerechtsdeurwaarder worden benoemd indien hij het bewijs niet levert van de 

kennis van het Nederlands. 

Niemand kan in het gerechtelijk arrondissement Eupen tot gerechtsdeurwaarder worden benoemd 

indien hij het bewijs niet levert van de kennis van het Duits en van het Frans. 

Niemand kan in het gerechtelijk arrondissement Brussel tot gerechtsdeurwaarder worden benoemd 

indien hij het bewijs niet levert van de kennis van het Nederlands en van het Frans. 

 

Art. 2 

Het bewijs van de taalkennis wordt geleverd door een examen dat een mondeling en een schriftelijk 

gedeelte omvat. 

Gegadigden die het getuigschrift van hoger secundair onderwijs of van als gelijkwaardig erkend 

onderwijs of het diploma van doctor of van licentiaat in de rechten hebben behaald zijn echter 

vrijgesteld van het examen tot bewijs van de kennis van de taal waarin dat getuigschrift of dat diploma 

gesteld is. 

 

Art. 3 

De examencommissie die belast is met het afnemen van de in artikel 2 bedoelde examens bestaat uit 

een voorzitter gekozen onder de raadsheren in een hof van beroep of onder de magistraten van een 

parket-generaal en vijf leden, namelijk : 

- een magistraat; 

- een ambtenaar van het Ministerie van Justitie; 

- twee leraren van het algemeen hoger secundair onderwijs, van wie er een tot het officieel 

onderwijs en één tot het vrij onderwijs moet behoren : 

- een gerechtsdeurwaarder. 

De magistraten mogen werkend, emeritus-, dan wel eremagistraat zijn. 

Voor de voorzitter en voor ieder lid van de examencommissie wordt een plaatsvervanger benoemd. 

De leden van de examencommissie worden door Ons benoemd. Het lid-gerechtsdeurwaarder wordt 

benoemd op de voordracht van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. 

 

Art. 4 

De Minister van Justitie wijst onder de leden van de examencommissie een secretaris en een 

plaatsvervangend secretaris aan. 
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Art. 5 

De voorzitter waakt ervoor dat de werkzaamheden regelmatig verlopen; hij zorgt voor de orde tijdens 

de examenzittingen. 

 

Art. 6 

De secretaris houdt de geschriften en maakt de processen-verbaal op die in een daartoe bestemd 

register worden ingeschreven. 

 

Art. 7 

Jaarlijks worden twee zittijden gehouden over de kennis van het Nederlands en het Frans : de eerste 

zittijd wordt geopend op de eerste dinsdag van de maand mei, en de tweede zittijd op de eerste 

dinsdag van de maand november. 

Jaarlijks wordt één zittijd gehouden over de kennis van het Duits : de zittijd wordt geopend op de 

eerste dinsdag van de maand december. 

Zo nodig kunnen buitengewone zittingen worden gehouden. 

De examencommissie houdt zitting in de plaats en in het lokaal aangewezen door de Minister van 

Justitie en op de door hem vast te stellen uren. 

Zij vergadert elke dag, uitgezonderd op zondag en wettelijke feestdagen. 

De aanwezigheid van de zes examinatoren is voor de beraadslaging vereist. 

 

Art. 8 

De vragen tot inschrijving worden bij ter post aangetekende brief aan de Minister van Justitie 

gezonden; zij vermelden de taal waarover de gegadigde wenst te worden ondervraagd. 

In een bericht dat ten minste één maand voor de opening van iedere zittijd in het Belgisch Staatsblad 

wordt opgenomen, wordt de termijn voor het nemen van de inschrijvingen opgegeven. 

De lijst wordt door de Minister van Justitie toegezonden aan de voorzitter van de examencommissie 

die, bijgestaan door de secretaris, binnen vijftien dagen tot loting overgaat om de volgorde vast te 

stellen waarin de gegadigden zullen worden ondervraagd. 

De Minister deelt hun bij aangetekende brief mede op welke dag zij zich moeten aanmelden. 

Tussen de dag waarop de aangetekende brief wordt toegestuurd en de dag waarop de examens 

plaatshebben, moet ten minste een periode van acht dagen verlopen. 

 

Art. 9 

§ 1. Het mondeling gedeelte vindt plaats in het openbaar. Het gaat aan het schriftelijk gedeelte vooraf. 

§ 2. Het mondeling gedeelte bestaat uit : 

1° een onderhoud over een onderwerp uit het dagelijks leven; 

2° het luidop lezen van een gerechtelijke of buitengerechtelijke akte, gesteld in de taal waarover 

het examen loopt, gevolgd door een ondervraging over die tekst. 

De gegadigden worden beurtelings, in de volgorde vastgesteld bij de loting, in de openbare 

vergadering opgeroepen. 

Het mondeling gedeelte duurt een half uur. 

Wanneer alle gegadigden ondervraagd zijn en zich verwijderd hebben, beraadslaagt de 

examencommissie ter plaatse en beslist of zij tot het schriftelijk gedeelte kunnen toegelaten worden. 
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De uitslag van de beraadslagingen wordt in het proces-verbaal vermeld en onmiddellijk in openbare 

zitting afgekondigd. 

Is het aantal gegadigden te groot om in een enkele vergadering de voormelde verrichtingen voor allen 

te kunnen voltrekken, dan verdeelt de examencommissie de lijst in twee of meer reeksen, in de 

volgorde van de loting. De examencommissie beraadslaagt tijdens de vergadering ter plaatse over het 

examen van de gegadigden van iedere reeks. 

 

Art. 10 

De tot het schriftelijk gedeelte toegelaten gegadigden nemen plaats in de zaal, in de volgorde 

vastgesteld bij de loting. 

Het schriftelijk gedeelte omvat : 

1° het opstellen van een uiteenzetting van ongeveer dertig regels over een onderwerp uit het 

dagelijks leven; 

2° een versie van een gerechtelijke of buitengerechtelijke akte; 

3° een thema van een gerechtelijke of buitengerechtelijke akte. 

Voor elke nieuwe reeks van gegadigden zijn het onderwerp van het opstel en de tekst van de versie 

en het thema verschillend. 

Het schriftelijk examengedeelte duurt twee uur en heeft plaats onder toezicht van de 

examencommissie. 

De gegadigden mogen niet met elkaar in contact treden, noch zich van boeken, geschriften of welke 

aantekeningen ook bedienen. 

Na iedere examenreeks beraadslaagt de examencommissie met gesloten deuren over de uiteindelijke 

toelating van de gegadigde. Het resultaat van de beraadslaging wordt vermeld in het proces-verbaal. 

Daarin wordt verklaard dat de voorschriften van de wet en van dit koninklijk besluit zijn nageleefd. 

Het is ondertekend door de voorzitter en door alle leden van de examencommissie die het examen 

hebben afgenomen. Het wordt onmiddellijk in openbare zitting voorgelezen. 

 

Art. 11 

De examencommissie besluit alleen tot toelating of tot afwijzing. Geen andere beoordeling mag aan 

de toelating worden toegevoegd, noch in de processen-verbaal, noch in de door de examencommissie 

afgegeven getuigschriften. 

 

Art. 12 

De gegadigde die zich zonder wettige reden op de gestelde dag niet heeft aangemeld of de aanwezige 

kandidaat die zich, zonder wettige reden heeft verwijderd, wordt met de niet geslaagde kandidaten 

gelijkgesteld. De examencommissie oordeelt over de aangevoerde redenen. 

Worden zij geldig bevonden, dan wordt aan de gegadigde toelating verleend om zich bij het einde van 

de zittijd aan te melden. 

 

Art. 13 

Op straffe van nietigheid mag niemand lid zijn van de examencommissie bij een examen waaraan zijn 

echtgenoot, een bloedverwant of een aanverwant tot en met de vierde graad deelneemt. 

 

 

http://www.nvksg-ancshj.com/


47 
 

Nationale Vereniging van Kandidaat & Stagiair Gerechtsdeurwaarders | www.nvksg-ancshj.com| Association Nationale des Candidats & Stagiaires Huissiers de Justice 

Art. 14 

De door de examencommissie afgegeven getuigschriften zijn gedrukt en opgesteld overeenkomstig 

het bij dit besluit gevoegd model. 

Zij worden ondertekend door de voorzitter en door alle leden van de examencommissie die het 

examen hebben bijgewoond. 

Zij worden, bekleed met het zegel van het Ministerie van Justitie en met de legalisatie van de 

handtekening door een gemachtigde ambtenaar van dat departement, aan de gegadigden afgegeven. 

 

Art. 15 

Het register van de processen-verbaal wordt op het einde van iedere zittijd afgesloten en aan de 

Minister van Justitie bezorgd. 

 

Art. 16 

Het bedrag van de aan de voorzitter en aan de leden van de examencommissie toe te kennen 

vergoedingen wordt per gepresteerd uur (examenzitting, vergadering van de examencommissie, 

voorbereidende werkzaamheden of verbetering) als volgt bepaald : 

voorzitter : 250 frank; 

leden : 225 frank. 

De leden die verblijven buiten de agglomeratie waar de examencommissie zitting houdt, ontvangen 

een reiskostenvergoeding gelijk aan de prijs van een treinkaartje in eerste klasse. 

Zij ontvangen eveneens een vergoeding voor verblijfskosten, toegekend volgens het tarief vastgesteld 

voor het rijkspersoneel. 

De leden van de examencommissie hebben recht op de vergoeding vastgesteld voor de categorie van 

de rangen 10 tot 14, tenzij zij in aanmerking komen voor de vergoedingen vastgesteld voor de 

categorie van de rangen 15 tot 17. 

Wanneer de examens op een zaterdag plaatsvinden, wordt de woonplaats als de zetel van de 

administratieve standplaats beschouwd. 

 

Art. 17 

Het koninklijk besluit van 9 september 1935 tot vaststelling van de voorwaarden betreffende de 

bekwaamheid op taalgebied welke vereist wordt van de kandidaten tot het ambt van pleitbezorger en 

dat van deurwaarder bij de onderscheiden rechtscolleges, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 

november 1935, bij het besluit van de Regent van 31 maart 1948, bij de wet van 5 juli 1963, bij 

koninklijk besluit van 3 mei 1967, bij de wet van 10 oktober 1967 en bij het koninklijk besluit van 23 

januari 1978, wordt opgeheven. 

3.5. Reglementen en omzendbrieven 

Deze zijn allemaal raadpleegbaar op het Intranet op de website van de Nationale Kamer: 

https://www.gerechtsdeurwaarders.be/ 
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4. FAQ 

 

Hoe vind ik een stagemeester? 

 

De stagemeester dient door de kandidaat-stagiair zelf te worden gecontacteerd. Op de site van de  

Nationale Kamer worden vacatures (zowel voor kandidaten als administratief medewerker) 

gepubliceerd.5 Ook de NVKSG verspreidt regelmatig vacatures onder haar leden. 

 

Ook op de sites van de verschillende gerechtsdeurwaarderskantoren zijn vaak vacatures te vinden. 

Veel kantoren laten ook spontane sollicitaties toe.  

 

Men dient er bij eventuele sollicitaties wel aandacht voor te hebben dat énkel gerechtsdeurwaarders 

die minimaal 5 jaar benoemd zijn en nog geen hogere tuchtstraf hebben opgelopen als stagemeester 

kunnen optreden.  

 

 

Ben ik verplicht rekening te houden met mijn woonplaats bij de zoektocht naar een stagemeester?  

 

Als stagiair-gerechtsdeurwaarder kan men in eender welk arrondissement aan het werk (er dient dus 

geen rekening te worden gehouden met een woonplaats). Men wordt echter wel aan een taalrol 

toegewezen naargelang de taal van het diploma.  

 

Indien men kandidaat-gerechtsdeurwaarder wordt en plaatsvervangingen wil verrichten in een 

anderstalig arrondissement dan het diploma of in het gerechtelijk arrondissement Brussel dient men 

wel ook te slagen voor het taalexamen dat jaarlijks georganiseerd wordt door FOD Justitie, alvorens 

men aan de slag kan als plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder. Dit examen kan men wel al gerust 

afleggen tijdens de stage. 

 

 

Wat is mijn statuut als stagiair? Ben ik verplicht om een overeenkomst te ondertekenen? 

 

Als stagiair werk je ofwel als zelfstandig stagiair ofwel onder het statuut van een bediende (onderling 

af te spreken met de stagemeester).  

Indien je als bediende je stage aanvat, dan zijn alle arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke bepalingen 

van toepassing en zal een arbeidsovereenkomst moeten gesloten worden tussen de stagemeester en 

de stagiair dat alle wettelijk voorgeschreven bepalingen zal dienen te bevatten.  

 

Indien je als zelfstandige uw stage aanvat is er geen verplichting tot het afsluiten van een 

overeenkomst.   

Eventueel kan de modelovereenkomst worden ondertekend tussen stagemeester en stagiair ten 

einde beide partijen meer zekerheid en duidelijkheid te geven. De stagiair zal maandelijks een 

 
5 https://www.gerechtsdeurwaarders.be/vacatures 
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onderling overeengekomen vergoeding factureren. De factuur van een stagiair-gerechtsdeurwaarder 

zal steeds vrij van BTW zijn. 

 

 

Zijn er wettelijk bepaalde minimum verloningen of barema’s voorgeschreven? 

 

Er is wettelijk niets bepaald omtrent de verloning van de stagiair-gerechtsdeurwaarder. De verloning 

dient onderling te worden afgesproken met de stagemeester. 

 

 

Wat zal de stage concreet inhouden? 

 

Het uiteindelijke doel van de stage is de stagiair-gerechtsdeurwaarder zo goed mogelijk voorbereiden 

op het beroep van gerechtsdeurwaarder. Concreet houdt dit in dat de stagiair naast de 

administratieve taken zoals het opmaken van exploten inzicht krijgt in het reilen en zeilen van een 

gerechtsdeurwaarderkantoor. Hij zal ook de (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder mee vergezellen op de 

baan teneinde meer voeling te krijgen met het baanwerk. Een stagiair zal nooit enige handeling op de 

baan zelf kunnen verrichten. 

 

 

Kan ik stage lopen bij meerdere stagemeesters? 

 

Ja, gedurende de stage kan men van stagemeester wijzigen. Dit heeft geen invloed op de duurtijd van 

de stage. Het is evenwel niet mogelijk om bij verschillende stagemeesters tegelijk stage te lopen 

(bijvoorbeeld enkele dagen per week bij stagemeester A en enkele dagen per week bij stagemeester 

B). Wel dient de stage op kantoor B onmiddellijk te volgen op de stage op kantoor A. Anders is er 

immers sprake van onderbreking van de stage. 

 

Indien men wijzigt van stagemeester gedurende de stage dient dit door te worden gegeven aan de 

Nationale Kamer. Zij zullen deze info vervolgens doorgeven aan de bevoegde arrondissementskamer.  

 

 

Kan mijn stagemeester een kantoor an sich zijn? 

 

Neen, ‘het kantoor’ op zich kan geen stage begeleider zijn. Het is steeds een benoemde 

gerechtsdeurwaarder (die weliswaar vennoot kan zijn binnen het kantoor) die de taak van 

stagemeester op zich zal nemen. Zoals eerder aangehaald dient de stagemeester een 

gerechtsdeurwaarder te zijn die minstens al vijf jaar benoemd is. 

 

 

Ben ik als stagiair verzekerd voor eventuele fouten? 

 

Als stagiair-gerechtsdeurwaarder val je onder de verantwoordelijkheid van de stagemeester, ook wat 

betreft aansprakelijkheid voor fouten. De polis burgerlijke aansprakelijkheid door de Nationale Kamer 
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afgesloten verzekert niet alleen de titularissen maar ook onder meer de aangestelden en de 

medewerkers van de titularissen, met inbegrip van de kandidaat-gerechtsdeurwaarders en de 

stagiairs. Als je werkt als stagiair-bediende, val je sowieso onder de verzekering van je werkgever. 

 

 

Welke opleidingen kan ik volgen en hoe schrijf ik mij in? 

 

Via de site van Sam-Tes worden het merendeel van de opleidingen gepubliceerd. Inschrijven kan door 

in te loggen met een E-ID reader en vervolgens de inschrijvingsprocedure te doorlopen. De 

opleidingen specifiek gericht op stagiair-gerechtsdeurwaarders vinden vaak plaats op 

zaterdagochtend en zijn gratis. De slides worden op voorhand ter beschikking gesteld.  

 

 

Ik wil mij grondig voorbereiden op het examen van kandidaat-gerechtsdeurwaarder, wat kan ik 

doen? 

 

Larcier geeft een themawetboek gerechtsdeurwaarders uit (zie punt 5.2). Tijdens het verloop van de 

stage is het aan te raden bij het opmaken van aktes / casussen er steeds de relevante wetgeving op 

na te lezen. Het is toegelaten naar het examen uw eigen (gekleurd) wetboek mee te nemen. 

Geannoteerde wetgeving is niet toegelaten.  

 

Naast de verschillende naslagwerken (zie punt 5.2). is het aan te raden de circulaires en nieuwsbrieven 

die worden rondgezonden bij te houden. Men kan ook als stagiair-gerechtsdeurwaarder toegang tot 

het intranet verkrijgen (via een eenvoudig mailtje naar info@nkgb-cnhb.be). Via deze site kan men 

steeds de rondgestuurde circulaires raadplegen.  

 

Ook wetswijzigingen dienen stipt opgevolgd te worden. Het volgen van opleidingen is aan te raden in 

het kader van de verplicht te behalen opleidingspunten (zie punt 2.4.5) 

 

Op de site van Sam-Tes zijn voorbeeldexamens terug te vinden van afgelopen jaren. Op deze manier 

kan men een goed beeld krijgen van de moeilijkheidsgraad, manier van vraagstelling, etc.… 

 

 

Hoe is het examen opgesteld en hoe verloopt het examen concreet? 

 

Het examen is opgedeeld in een schriftelijke en een mondelinge proef. De schriftelijke proef neemt 

een hele dag in beslag en vangt aan in de voormiddag. Normaal gezien duurt het eerste deel van de 

schriftelijke proef zo’n 4 uur. Daarna is er een pauze waarna het tweede deel aanvangt dat 2 uur zal 

duren. Op het examen zal men toetsen naar de brede waaier van kennis die vereist wordt van een 

toekomstig (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder.  

 

De vragen worden zowel in de vorm van meerkeuzevragen als in de vorm van open casussen gesteld. 

Men dient er bij het examen rekening mee te houden dat het totaal aan vragen vrij omvangrijk is gelet 

op de tijd. De vragen snel doch grondig invullen is zeker aan te raden.  
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Na de schriftelijke proef worden de stagiairs die meer dan 60% haalden uitgenodigd voor het 

mondelinge gedeelte (dit deel vindt dus plaats op een andere dag dan het schriftelijk deel). Men zal 

verschijnen voor de benoemingscommissie waar gepeild wordt naar theoretische kennis, maar ook 

naar uw visie, bekwaamheid en motivatie. Op het mondelinge gedeelte dient men 50% te behalen om 

te slagen.  

 

 

Hoe kunnen de punten na het examen worden geraadpleegd? 

 

Stagiair-gerechtsdeurwaarders worden per aangetekende zending na het schriftelijk deel in kennis 

gesteld van hun punten. De stagiair die meer dan 60 % haalde zal tevens uitgenodigd worden voor de 

mondelinge bevraging.  
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5. Beroepsorganen 

 

Het korps van gerechtsdeurwaarders heeft zoals vele beroepsgroepen een aantal wettelijk 

gebetonneerde formule structuren met eigen functies en bevoegdheden (NKGB, 

arrondissementskamers, het Kenniscentrum SAM-TES).  

 

Naast deze formele structuren zijn er ook een aantal belangengroepen (NVKSG-ANCSHJ, CVG, UFHJ).  

 

5.1. Nationale Kamer 

 

Alle kandidaat-gerechtsdeurwaarders en gerechtsdeurwaarders in België vormen samen de Nationale 

Kamer. De Nationale Kamer (in het kort NKGB) heeft rechtspersoonlijkheid (art. 555 Ger W.). De 

kantoren van de NKGB zijn gevestigd te 1060 Sint-Gillis, Henri Jasparlaan 93.   

 

Elke kandidaat en iedere gerechtsdeurwaarder betaalt een lidgeld aan de NKGB als bijdrage in haar 

werkingskosten alsook in de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de aangesloten 

titularissen-gerechtsdeurwaarder. 

 

5.1.1. Algemene vergadering 

 

De Algemene Vergadering is het plenaire orgaan van de NKGB. Hierin zetelen alle afgevaardigde 

vertegenwoordigers van de Arrondissementsraden. De Algemene Vergadering komt in gewone 

(halfjaarlijks) en buitengewone vergadering (telkens wanneer het Directiecomité dit nodig acht) 

bijeen.  

 

De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn vastgelegd in artikel 555/1 Ger. W. Zo staat de 

Algemene Vergadering in voor het opstellen van de deontologische regels, goedkeuring van begroting 

en de rekeningen van het Directiecomité, goedkeuring Huishoudelijk Reglement opgesteld door het 

Directiecomité, vaststellen van de jaarlijkse ledenbijdrage, … 

 

De door de Algemene Vergadering uitgevaardigde Richtlijnen zijn bindend voor de leden van het 

korps. Een bijkomende bekrachtiging door de Koning van een uitgevaardigde richtlijn is niet vereist 

om haar een bindend karakter te geven. 

 

5.1.2. Algemene vergadering 

 

De Algemene Vergadering zal onder haar leden een Directiecomité verkiezen. Elk lid van het 

Directiecomité wordt verkozen voor een duur van twee jaar, maximaal hernieuwbaar tot zes 
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onafgebroken jaren (art. 555§7 Ger. W.). Het directiecomité is samengesteld als volgt: 1 voorzitter, 2 

ondervoorzitters (1 per taalrol), 1 secretaris, 1 adjunct-secretaris, 1 penningmeester en 1 adjunct-

penningmeester. Deze functies zijn bezoldigd. 

 

Het Directiecomité komt maandelijks bijeen. 

 

De bevoegdheden van de het Directiecomité zijn eveneens vastgelegd in artikel 555/1 Ger. W. Het 

Directiecomité zal toezien op uniforme toepassing van tucht en wettelijke plichten, zorgt voor 

aflevering van het stageboekje en voor permanente vorming van medewerkers, stagiairs, kandidaten 

en titularis-gerechtsdeurwaarders, brengt adviezen uit, … 

 

5.2. Arrondissementskamer 

 

Er zijn 12 gerechtelijke arrondissementen in België:  

 

West-Vlaanderen 

Oost-Vlaanderen 

Antwerpen 

Limburg 

Leuven 

Henegouwen 

Namen 

Luxemburg 

Luik 

Eupen 

Waals-Brabant 

Brussel 

 

5.2.1. De Arrondissementskamer 

 

Per gerechtelijk arrondissement zijn kandidaat-gerechtsdeurwaarders en gerechtsdeurwaarders 

verenigd in een arrondissementskamer. De arrondissementskamer bezit rechtspersoonlijkheid (artikel 

549 §1, eerste lid Ger.W.). 

 

De Arrondissementskamer is het plenaire orgaan van de kandidaten en titularissen van een bepaalt 

gerechtelijk arrondissement en komt jaarlijks in gewone vergadering bijeen. Zij vaardigt één en 

maximum vijf gerechtsdeurwaarders vertegenwoordigers af in de Algemene Vergadering van de 

Nationale Kamer en één kandidaat-gerechtsdeurwaarder. 
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De Arrondissementskamer stelt jaarlijks de ledenbijdrage vast en bepaalt het huishoudelijk reglement. 

Bevoegdheden van de arrondissementskamer zijn vastgelegd in artikel 550 Ger. W.) 

 

5.2.2. De Arrondissementsraad 

 

Het beheer van de arrondissementskamer wordt toevertrouwd aan een Arrondissementsraad. Deze 

wordt elk jaar verkozen uit de leden van de Arrondissementskamer. Elk lid van de 

Arrondissementsraad kan herverkozen worden zonder dat de totale duur van diens maand drie 

opeenvolgende jaren mag overschrijden. 

De Arrondissementsraad is samengesteld als volgt: 1 syndicus, 1 secretaris, 1 penningmeester, 1 

verslaggever en de gewone leden (het aantal hiervan varieert naar gelang de grootte van het 

betreffende gerechtelijk arrondissement). 

 

De Arrondissementsraad komt maandelijks samen in gewone zitting en in buitengewone zitting mits 

gemotiveerd verzoek daartoe.  

 

De taken van de Arrondissementsraad zijn omschreven in artikel 552 §1 Ger. W.. De 

Arrondissementsraad zal onder meer instaan voor ordehandhaving en tucht, het bijleggen van 

onderlinge geschillen, klachtenbehandeling van derden, vertegenwoordiging van de 

arrondissementskamer, … 

 

Meer informatie over de Nationale Kamer en de arrondissementskamers: 
www.gerechtsdeurwaarders.be 
 

5.3. Het kenniscentrum SAM-TES 

 

In juni 2014 werd het juridisch maatschappelijk kenniscentrum, afgekort als SAM-TES, opgericht door 

de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.  

 

SAM-TES is het aanspreekpunt voor de ruim 1.100 personen tellende beroepsgroep en garandeert hen 

een optimale ondersteuning en dienstverlening. Daarbij wordt sterk ingezet op digitale justitie door 

de ontwikkeling van IT-toepassingen. Evidente partners hierbij zijn de federale overheidsdiensten 

Justitie en Financiën, het notariaat en andere beroepsgroepen en overheidsinstellingen 

 

5.3.1. Juridische dienst 

 

Wetgevende initiatieven, relevant voor gerechtsdeurwaarders, bestuderen en opvolgen is een 

dagelijkse prioriteit van de juridische dienst. Daarnaast zit het in het DNA van de juridische dienst om 

beleidsmakers te adviseren bij de opmaak van nieuwe wetgeving of hen te wijzen op lacunes in 
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bestaande wetten. Daarnaast biedt SAM-TES, in opdracht van de Nationale Kamer, administratieve en 

juridische ondersteuning aan de benoemingscommissies. 

 

5.3.2. Dienst IT 

 

Gerechtsdeurwaarders van de 21ste eeuw zijn bij uitstek pioniers op de digitale snelweg binnen 

justitie. Dat blijkt onder andere uit het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, 

overdracht en collectieve schuldenregeling (CBB) dat het beroep op de digitale kaart gezet heeft. Dit 

nationaal register staat niet enkel open voor gerechtsdeurwaarders, ook onder meer advocaten, 

notarissen en verschillende rechtbanken kunnen het raadplegen. Met meer dan 10 miljoen 

opzoekingen per jaar kan het onmiskenbaar een succes worden genoemd. De IT-dienst staat in voor 

het beheer van het CBB en de verdere ontwikkeling ervan. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de 

implementatie van nieuwe databanken, zoals het centraal register voor de invordering van onbetwiste 

geldschulden en het centraal register voor de akten van de gerechtsdeurwaarder, alsook voor het 

realiseren van directe toegang tot relevante databanken. 

5.3.3. Dienst Communicatie 

 

De cel communicatie zorgt voor de interne en externe communicatie over alles wat relevant is voor 

en over de gerechtsdeurwaarders. Vergeet hun imago als boeman, gerechtsdeurwaarders zijn in de 

eerste plaats onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaars. Ze zijn bruggenbouwers tussen 

verschillende partijen, die tegenstrijdige belangen met elkaar wil verzoenen. Via het kenniscentrum 

kunnen de gerechtsdeurwaarders met één stem spreken, het ‘merk’ van de gerechtsdeurwaarder 

positief in de markt te zetten en proactief inspelen op opportuniteiten. 

 

5.3.3. Dienst Permanente Vorming 

 

Sinds het nieuwe statuut van de gerechtsdeurwaarder, dat in werking trad op 7 januari 2014, is elke 

gerechtsdeurwaarder, kandidaat-gerechtsdeurwaarder en stagiair verplicht om zich permanent bij te 

scholen. Daartoe voorziet het team permanente vorming van SAM-TES in een kwaliteitsvol en op maat 

gesneden opleidingsaanbod. Daarnaast organiseert het team ook zelf gratis opleidingen en 

studiedagen rond actuele thema’s. Voor de stagiairs werd een apart traject ontwikkeld. Het beheer 

van de aanvragen, de erkenning alsook het bijhouden van het puntenaantal gebeurt digitaal. 

 

Meer informatie: www.gerechtsdeurwaarders.be/sam-tes 
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5.4. Belangengroepen 

5.4.1. Nationale Vereniging van Kandidaat en Stagiair 

Gerechtsdeurwaarders (NVKSG) 

 

De NVKSG is de enige belangengroep die zich specifiek richt op de belangenbehartiging van Kandidaat 

en Stagiair gerechtsdeurwaarders. Zoals boven uiteengezet kent de Vereniging reeds een ruime 

bestaansgeschiedenis. Sinds 2018 organiseert de NVKSG opleidingen voor gerechtsdeurwaarders, 

kandidaat-gerechtsdeurwaarders en stagiairs, leden en niet-leden. 

 

Meer informatie (supra): www.nvksg-ancshj.be 

 

5.4.2. Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders (CVG) 

 

De Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders, afgekort C.V.G., is reeds meer dan 15 jaar een 

onafhankelijke vereniging  die op een positieve manier wil meedenken en meewerken aan de 

toekomst van ons beroep.  Zij verenigt titularissen, kandidaten en stagiairs en wil de spreekbuis zijn 

van het “middenveld” en zij verdedigt de collectieve belangen van het beroep.  Op deze manier kan 

zij actief en kritisch deelnemen aan diverse besprekingen en meewerken aan oplossingen voor de 

actuele uitdagingen van het beroep.  Zij onderhoudt trouwens een zeer goede band met alle andere 

partners, zoals de Nationale Kamer, de NVKSG en de Union Francophone des Huissier de Justice. 

  

Als redenen om lid te worden van de CVG haalt zij het volgende aan : 

  

1. U heeft een inbreng in de verdediging van onze beroepsbelangen d.m.v. een toekomstvisie 
die wordt voorgelegd aan de nieuwe minister van justitie. 

2. Jaarlijkse organiseren wij een druk bezochte gratis algemene ledenvergadering, met opleiding 
en accreditatie voor de permanente vorming. 

3. U krijgt korting op de opleidingen die door Die Keure i.s.m. de  CVG worden georganiseerd. 
4. U ontvangt regelmatige nieuwsflashes waarin wij u op de hoogte houden van het reilen en 

zeilen binnen ons beroep. 
  

De CVG voegt er nog aan toe dat het lidgeld voor stagiairs gratis is. 

 

Voor meer informatie: www.cvg.be 

5.4.3. Union Francophone des Huissiers de Justice (UFHJ) 

 

Een beweging die aan Franstalige landszijde werd opgericht in mei 2012 om na te denken over de 
toekomst van het beroep en om concrete acties te ondernemen. 
 

http://www.nvksg-ancshj.com/
http://www.nvksg-ancshj.be/
http://www.cvg.be/
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De UFHJ omschrijft zichzelf als een motor in functie van het imago van de gerechtsdeurwaarder, actor 
in de moderne gerechtelijke wereld: werkgroepen, congressen, colloquia, publicaties, …Zij 
organiseren opleidingen  voor alle gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders en 
stagiair-gerechtsdeurwaarders, leden en niet-leden van de Union. 
 
De Union verdedigt het principe van collectieve en individuele onafhankelijkheid van het ambt, die 
garant staat voor de onpartijdigheid van de gerechtsdeurwaarder.  Zij ijvert ten gunste van onze 
maatschappij voor een gerechtsdeurwaarder die efficiënt is en erkend wordt als zogenaamde 
Trustverlener (Tiers de confiance). 
 
Voor meer informatie: www.ufhj.be 
  

http://www.nvksg-ancshj.com/
http://www.ufhj.be/
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6. Nuttige adressen 

6.1. Beroepsinstanties 

 

A. NATIONAAL  

 

1. Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders 

Henri Jasparlaan 93 

1060 Sint-Gillis 

 

Tel.: 02/538.00.92 

Fax: 02/539.41.11 

e-mail : info@nkgb-cnhb.be 

 

(9u-12u & 13u-17u) 

 

https://www.gerechtsdeurwaarders.be/ 

 

 

2. SAM-TES 

Henri Jasparlaan 93 

1060 Sint-Gillis 

 

Tel.: 02/533.98.00 

e-mail : secretariaat@sam-tes.be 

 

https://www.gerechtsdeurwaarders.be/sam-tes 

 

3. Ombudsman gerechtsdeurwaarders 

Henri Jasparlaan 93 

1060 Sint-Gillis 

 

Tel.: 02/533.97.86 

e-mail: info@ombudsgdw.be 

https://www.ombudsgdw.be/ 

 

B. ARRONDISSEMENTEEL NIVEAU 

 

1. Antwerpen 

 

Syndicus : Martine VERGAUWEN 

Drukkerijstraat 14 

2000 Antwerpen 

http://www.nvksg-ancshj.com/
mailto:info@nkgb-cnhb.be
https://www.gerechtsdeurwaarders.be/
mailto:secretariaat@sam-tes.be
https://www.gerechtsdeurwaarders.be/sam-tes
mailto:info@ombudsgdw.be
https://www.ombudsgdw.be/
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Tel.: 03/232.84.58 

Fax: 03/232.98.62 

e-mail : syndicus@gdwantw.com 

www.gdwantw.com 

 

2. Brussel 

 

Syndicus : Marc VAN EESBEECK 

Klein-eiland 9 

1070 Anderlecht 

 

Tel.: 02/523.12.45 

Fax: 02/502.12.45 

e-mail: directiedirection@arrobru.net 

 

3. Henegouwen 

 

Syndicus : Luc BERTRAND 

Chaussée de Châtelet 121 

6060 CHARLEROI-GILLY 

 

Tel.: 078/05.04.05 

Fax: 071/32.74.50 

e-mail : syndic@hdjhainaut.be 

 

4. Leuven 

 

Syndicus : Pierre FONTEYNE 

Leuvensestraat 52/1 

3200 AARSCHOT 

 

Tel.: 016/56.44.76 – 0495/63.04.94 

Fax: 016/56.80.94 

e-mail: pierre.fonteyne@skynet.be 

 

5. Limburg 

 

Syndicus : Dieter DIAS 

Henisstraat 25 

3700 TONGEREN 

 

Tel.: 012/37.37.37 

Fax: 012/39.21.61 

http://www.nvksg-ancshj.com/
mailto:syndicus@gdwantw.com
http://www.gdwantw.com/
mailto:directiedirection@arrobru.net
mailto:syndic@hdjhainaut.be
mailto:pierre.fonteyne@skynet.be
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e-mail : syndicus@limburggdw.be 

 

6. Luik 

 

Syndicus : Bernard BONTEMPS 

Rue du Parc 9 

4020 Liège 

 

Tel.: 04/267.09.00 

Fax: 04/254.21.92 

e-mail : syndic.liege@interventus.be  

 

7. Luxemburg 

 

Syndicus : Marcel MIGNON 

L’Aliénau 22 

6800 Recogne 

 

Tel.: 061/61.10.60 

Fax: 061/61.23.11 

e-mail: m.mignon@hdjlux.be 

 

8. Namen 

 

Syndicus : Guy MORE 

Chaussée de Louvain 410 

5004 Bouge 

 

Tel.: 081/42.02.00 

Fax: 081/42.02.01 

e-mail: syndic@arrondissementnamur.be 

 

9. Oost-Vlaanderen 

 

Syndicus : Patrick DUMORTIER 

Merestraat 131 

9300 AALST 

 

Tel.: 053/78.60.73 

Fax: 053/78.97.78 

e-mail : syndicus@ovlgdw.be 

www.ovlgdw.be 

 

 

http://www.nvksg-ancshj.com/
mailto:syndicus@limburggdw.be
mailto:syndic.liege@interventus.be
mailto:m.mignon@hdjlux.be
mailto:syndic@arrondissementnamur.be
mailto:syndicus@ovlgdw.be
http://www.ovlgdw.be/
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10. Verviers & Eupen 

 

Syndicus : Joffrey SCHMITZ 

Avenue de Spa 43 

4800 Verviers 

 

Tel.: 087/77.11.28 

Fax: 087/77.46.86 

e-mail : joffreyschmitz@yahoo.fr 

 

11. Waals-Brabant 

 

Syndicus : Jean VLEUGELS 

Chaussée Bara 68A 

1420 BRAINE L’ALLEUD 

 

Tel: 02/385.43.97 

Fax: - 

e-mail : vleugels.j.syndic@skynet.be 

 

12. West-Vlaanderen 

 

Syndicus : Dieter VER EECKE 

Koningin Astridlaan 29/5 

8200 Sint-Michiels 

 

Tel.: 050/37.37.37 

Fax: 050/31.31.86 

e-mail : syndicus.gdw.wvl@outlook.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nvksg-ancshj.com/
mailto:joffreyschmitz@yahoo.fr
mailto:vleugels.j.syndic@skynet.be
mailto:syndicus.gdw.wvl@outlook.com
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6.2. Nuttige algemene literatuur 

 

1. DE LEPELEIRE C. - Loonbeslag en loonoverdracht 

https://www.diekeure.be/nl-be/professional/5854/loonbeslag-en-loonoverdracht 

 

2. DIRIX E. – Algemene Praktische Rechtsverzameling – Beslag 

https://shop.wolterskluwer.be/shop/nl_BE/navigation/navigation/Beslag?p=BPAPRBI18

087&gclid=CjwKCAjw7_rlBRBaEiwAc23rhgTer_ifs_z9Xn19QsO9kkp3Vad0Gv1iRzfAZelr0Y

YPJ5UZFhd3RhoCnSwQAvD_BwE 

3. FEYS B. - Compendium gerechtsdeurwaarders 

http://www.mijnwetboek.be/nl/producten/Compendium-Gerechtsdeurwaarders-2018 

Opmerking : Er is 35% korting voorzien voor de stagiair-gerechtsdeurwaarder 

 

4. GIELEN P. en NELISSEN B. – Larcier Themawetboeken Gerechtsdeurwaarders :  

https://www.larcier.com/nl/gerechtsdeurwaarders-2019-9782807916883.html 

 

Opmerking : Bijzondere prijs voor kandidaten-gerechtsdeurwaarder (199 €) en stagiairs- 

gerechtsdeurwaarder (99 €) 

Contacteer hiervoor d.vandenbussche@larciergroup.com of tel. 09/269 97 96 

 

5. VAN HERREWEGHE V. - Beslagzakboekje 

https://shop.wolterskluwer.be/shop/nl_BE/navigation/322/Beslagzakboekje-

2014?p=3000000061&gclid=CjwKCAjw7_rlBRBaEiwAc23rhhn3zoybHVznW5A30UQzGJu

85NrxvgOwuxXBvqtDrh2YwRQyHJ58wBoC7usQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds 

 

6. VINDEVOGEL K., DE CLERCK H. - Termijnengids gerechtelijk recht 

https://shop.wolterskluwer.be/shop/nl_BE/navigation/322/Termijnengids-gerechtelijk-

recht?p=BPTGERBI15001#details 

 

  

http://www.nvksg-ancshj.com/
https://www.diekeure.be/nl-be/professional/5854/loonbeslag-en-loonoverdracht
https://shop.wolterskluwer.be/shop/nl_BE/navigation/navigation/Beslag?p=BPAPRBI18087&gclid=CjwKCAjw7_rlBRBaEiwAc23rhgTer_ifs_z9Xn19QsO9kkp3Vad0Gv1iRzfAZelr0YYPJ5UZFhd3RhoCnSwQAvD_BwE
https://shop.wolterskluwer.be/shop/nl_BE/navigation/navigation/Beslag?p=BPAPRBI18087&gclid=CjwKCAjw7_rlBRBaEiwAc23rhgTer_ifs_z9Xn19QsO9kkp3Vad0Gv1iRzfAZelr0YYPJ5UZFhd3RhoCnSwQAvD_BwE
https://shop.wolterskluwer.be/shop/nl_BE/navigation/navigation/Beslag?p=BPAPRBI18087&gclid=CjwKCAjw7_rlBRBaEiwAc23rhgTer_ifs_z9Xn19QsO9kkp3Vad0Gv1iRzfAZelr0YYPJ5UZFhd3RhoCnSwQAvD_BwE
http://www.mijnwetboek.be/nl/producten/Compendium-Gerechtsdeurwaarders-2018
https://www.larcier.com/nl/gerechtsdeurwaarders-2019-9782807916883.html
mailto:d.vandenbussche@larciergroup.com
https://shop.wolterskluwer.be/shop/nl_BE/navigation/322/Beslagzakboekje-2014?p=3000000061&gclid=CjwKCAjw7_rlBRBaEiwAc23rhhn3zoybHVznW5A30UQzGJu85NrxvgOwuxXBvqtDrh2YwRQyHJ58wBoC7usQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://shop.wolterskluwer.be/shop/nl_BE/navigation/322/Beslagzakboekje-2014?p=3000000061&gclid=CjwKCAjw7_rlBRBaEiwAc23rhhn3zoybHVznW5A30UQzGJu85NrxvgOwuxXBvqtDrh2YwRQyHJ58wBoC7usQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://shop.wolterskluwer.be/shop/nl_BE/navigation/322/Beslagzakboekje-2014?p=3000000061&gclid=CjwKCAjw7_rlBRBaEiwAc23rhhn3zoybHVznW5A30UQzGJu85NrxvgOwuxXBvqtDrh2YwRQyHJ58wBoC7usQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://shop.wolterskluwer.be/shop/nl_BE/navigation/322/Termijnengids-gerechtelijk-recht?p=BPTGERBI15001#details
https://shop.wolterskluwer.be/shop/nl_BE/navigation/322/Termijnengids-gerechtelijk-recht?p=BPTGERBI15001#details


63 
 

Nationale Vereniging van Kandidaat & Stagiair Gerechtsdeurwaarders | www.nvksg-ancshj.com| Association Nationale des Candidats & Stagiaires Huissiers de Justice 

7. Modellen 

7.1. Stageaanvraag 

 

 

 

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders 

Henri Jasparlaan 93 

1060 SINT-GILLIS 

 

 

       **/**/****, *** (datum en locatie) 

 

AANGETEKEND 

 

Betreft : Aanvraag stage gerechtsdeurwaarder 

 

Geachte Voorzitter, 

Waarde Meester, 

 

Gelieve hierbij mijn aanvraag tot stage voor gerechtsdeurwaarder te willen ontvangen. 

 

Conform artikel 1, §1 K.B. 02 april 2014, deel ik u de vereiste gegevens mee : 

- Voornaam, Naam 

- Geboortedatum en -plaats: **/**/**** te *** 

- wonende te ***** 

- stage onder het gezag van Meester *** (alle voornamen van de desbetreffende 

gerechtsdeurwaarder) gerechtsdeurwaarder met standplaats te ***, er 

kantoorhoudende aan de *** 

 

Als bijlage voeg ik een uittreksel uit het strafregister, minder dan 6 maanden oud en een voor 

eensluidend verklaard afschrift van mijn diploma Master in de rechten. 

 

Hopend op een goede ontvangst, 

 

Verblijf ik inmiddels, 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

 

 

http://www.nvksg-ancshj.com/
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7.2. Stage boekje 

   

http://www.nvksg-ancshj.com/
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7.3. Brief aanvraag stagecertificaat 

 

*********** 

(Hoofding van de stagemeester) 

 

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders 

Henri Jasparlaan 93 

1060 Brussel 

 

 

PER AANGETEKENDE ZENDING 

       **/**/****, *** (datum en locatie) 

 

Betreft: stage- en praktijkboekje voor de stagiair-gerechtsdeurwaarder – *** (naam stagiair) 

 

Geachte Voorzitter, 

Waarde Confrater, 

 

 

Conform artikel 511 van het Gerechtelijk Wetboek treft U in bijlage het ingevuld exemplaar van het 

stage- en praktijkboekje van *** (naam stagiair) 

 

Volledigheidshalve deel ik U mee dat zij op heden gedomicilieerd is op het adres te **** (adres 

stagiair) 

 

Ik bevestig tevens dat ik het tweede exemplaar van het stageboekje tegen ontvangstbewijs heb 

afgegeven aan de stagiaire, *** (naam stagiair) 

 

Mogen wij U vriendelijk verzoeken het stagecertificaat af te leveren?  

 

Ik wens U een goede ontvangst toe van de bijlage. 

 

Hoogachtend, 

 

 

*** (naam stagemeester) 

Gerechtsdeurwaarder 

 

http://www.nvksg-ancshj.com/
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7.4. Stagecertificaat 

  

http://www.nvksg-ancshj.com/
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7.5. Mail aanvraag geactualiseerd stagecertificaat 

 

Per e-mail naar : info@nkgb-cnhb.be 

 

 

Betreft: Aanvraag actualisering certificaat Permanente Vorming 

 

Geachte Voorzitter, 

Waarde Meester, 

 

Met het oog op inschrijving voor het vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-

gerechtsdeurwaarders voor het jaar XXXX, gepubliceerd op XX/XX/XXXX in het Belgisch Staatblad, richt 

ik U dit schrijven. 

 

In overeenstemming met de omzendbrief 2019CIR005 wens ik via deze weg de actualisering van het 

certificiaat te bekomen, in toepassing van art. 2.2, lid 3 van het intern reglement inzake permanente 

vorming. 

 

Hierbij laat ik u mijn volledige coördinaten: 

- (Naam + Voornaam) 

- (Geboortedatum en -plaats) 

- (Adres) 

- (Emailadres) 

 

Als bijlage vindt u een kopie van mijn stagecertificaat, alsook een uittreksel van mijn puntenkaart. 

 

Mag ik u vriendelijk verzoeken mij het geactualiseerd certificaat te bezorgen? 

 

Ik dank u alvast voor het gevolg dat U hieraan zal willen geven. 

 

Hoogachtend, 

 

 

*** (naam stagiair) 

  

http://www.nvksg-ancshj.com/
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7.6. Geactualiseerd stagecertificaat 

 

http://www.nvksg-ancshj.com/
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7.7. Stageovereenkomst 

Model stageovereenkomst 
 

(eventueel te voegen bij de arbeidsovereenkomst of bij de overeenkomst van zelfstandige 
medewerker) 

 
ONDERGETEKENDEN :  
1. De heer/mevrouw ..., gerechtsdeurwaarder met standplaats te ... ;  
Hierna ook genoemd de “werkgever”, “stagemeester” of “gerechtsdeurwaarder”.  
 
2. De heer/mevrouw ... , geboren te ... op ... , wonende te ....;  
Hierna ook genoemd de “werknemer”, “bediende” of “stagiair”.  
 
ZETTEN AANVULLEND OP HET HOOFDCONTRACT UITEEN :  
 
De stagiair wenst zijn stage in het kantoor van de gerechtsdeurwaarder te verrichten, overeenkomstig 
de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en het Koninklijk Besluit 2 april 2014 tot uitvoering van 
de wet van 7 januari 2014 tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders.  
 
De gerechtsdeurwaarder is bereid de taak van stagemeester op zich te nemen.  
 
EN KOMENDE ALDUS OVEREEN ALS VOLGT :  
 
Rechten en plichten van stagemeester en stagiair : 
 
a) Algemeen :  
 
De stage heeft tot doel in te staan voor het voortzetten van de theoretische, praktische en 
deontologische vorming van de stagiair op grond van de volgende criteria :  
1° de bekwaamheid om verschillende soorten dossiers te behandelen;  
2° het inzicht in de werking van een gerechtsdeurwaarderskantoor;  
3° de geschiktheid voor het ambt.  
 
Hiertoe verbindt de stagemeester zich om de stagiair taken te geven die hem op geleidelijke wijze een 
zo volledig mogelijke kennis en praktijkervaring laten opdoen van het ambt van een 
gerechtsdeurwaarder.  
 
De stagiair vervult zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig de opdrachten en werkzaamheden waarmee de 
stagemeester hem belast. Hij houdt zich zowel aan de bevelen en de instructies die hem worden 
gegeven door de stagemeester, zijn lasthebbers of zijn aangestelden met het oog op de uitvoering van 
de overeenkomst als aan de regels van de deontologie van de gerechtsdeurwaarder.  
 
De stagiair dient zich ervan te onthouden, zowel gedurende de overeenkomst als na de beëindiging 
ervan: 
 
- geheimen in verband met persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden, waarvan hij in de 

uitoefening van zijn stage kennis kan hebben, bekend te maken;  
- daden van oneerlijke concurrentie te stellen of daaraan mee te werken. 

 

http://www.nvksg-ancshj.com/
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b) Bijzondere afspraken : 
 
Met het oog op het verwezenlijken van de bovenvermelde algemene doelstellingen, zal de 
stagemeester de stagiair een zo groot mogelijke verscheidenheid aan dossiers en rechtstakken 
aanbieden. Hij zal de stagiair bovendien de gelegenheid bieden het meest recente programma van het 
vergelijkend examen opgesteld door de verenigde benoemingscommissie en bij ministerieel besluit 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad te volgen, in zoverre dit mogelijk is binnen het kantoor. 
 
De stagemeester zal de stagiair toestaan besprekingen met cliënten mee te maken en/of zelf te 
voeren, al dan niet in aanwezigheid van de stagemeester of van een medewerker van het kantoor. 
 
De stagemeester of een naaste medewerker controleert het werk van de stagiair en geeft de nodige 
commentaar. De stagemeester en zijn naaste medewerkers zullen beschikbaar zijn voor de stagiair. 
 
De stagiair wordt betrokken in de boekhoudkundige verrichtingen die eigen zijn aan een 
gerechtsdeurwaarderskantoor.  
 
De stagemeester biedt de mogelijkheid aan de stagiair zich in te schrijven voor de studiedagen en de 
opleidingen die worden georganiseerd door SAM/TES. In samenspraak kan aan de stagiair ook de 
mogelijkheid geboden worden om externe opleidingen te volgen in verband met het beroep van de 
gerechtsdeurwaarder.  
 
De stagiair zal, telkens hij deelneemt aan het vergelijkende examen, onbetaald verlof mogen nemen 
gedurende een periode van .... voorafgaand aan het eerste deel van het examen, alsook, desgevallend, 
gedurende een periode van .... voorafgaand aan de daaropvolgende examenronde van het betrokken 
examen.  
 
Opgemaakt op …….. te ........... in twee exemplaren.  
 
Elke partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen.  
 
 
De stagiair (handtekening)      De stagemeester (handtekening) 

  

http://www.nvksg-ancshj.com/
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7.8. Inschrijving vergelijkend examen 

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 
Vergelijkend examen tot rangschikking van 
kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2019 
t.a.v. Dienst Personeelszaken ROJ 011 
Waterloolaan 115 
1000 BRUSSEL 

 

 

PER AANGETEKENDE ZENDING 

EN PER EMAIL naar : vacatures.hdj-gdw@just.fgov.be 

 

       **/**/****, *** (datum en locatie) 

 

Betreft: stage- en praktijkboekje voor de stagiair-gerechtsdeurwaarder – *** (naam stagiair) 

 

Geachte Mevrouw, 

Geachte Heer, 

 

Via huidig schrijven wens ik mij in te schrijven voor het vergelijkend examen tot rangschikking van 

kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2019. 

 

Conform art. 513, §1 Ger.W. vindt u als bijlage 

1° een kopie van mijn identiteitskaart; 

2° een eensluidend verklaard afschrift van mijn diploma 

3° een uittreksel uit het Strafregister daterend van na de bekendmaking van de oproep bedoeld 

in artikel 513, § 1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek; 

4° een afschrift van mijn stagecertificaat. 

5° (en bijkomend in toepassing van artikel 2.2, lid 3 van het intern reglement inzake permanente 

vorming een actualisering van het certificaat ‘stagecertificaat/aanvullend FPO’ 

 

In u mij wenst te contacteren kan u mij bereiken op mijn 

- Adres :    

- TEL/GSM :  

- Emailadres:  

 

Ik wens U een goede ontvangst en dank u alvast voor het gevolg dat U hieraan zal willen geven. 

 

Hoogachtend, 

***  

 

http://www.nvksg-ancshj.com/
mailto:vacatures.hdj-gdw@just.fgov.be

