Benoeming tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder
Bepalingen uit het Gerechtelijk Wetboek
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° houder zijn van het in artikel 511 bedoelde stagecertificaat;
5° voorkomen op de in artikel 513, § 5, bedoelde definitieve lijst.
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 kandidaatgerechtsdeurwaarder, van wie de in artikel 510, § 3, 1°, bedoelde taal van het diploma het Nederlands is;
(…)
De Franstalige benoemingscommissie is bevoegd voor:
 de rangschikking van de meest geschikte kandidaten voor een benoeming tot kandidaatgerechtsdeurwaarder, van wie de in artikel 510, § 3, 1°, bedoelde taal van het diploma het
Frans is;
(…)
De verenigde benoemingscommissies zijn bevoegd voor:
(…)
 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, moeten alle 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.
§ 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 kandidaatgerechtsdeurwaarder 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 negentig 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.
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 maand 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 kandidaatgerechtsdeurwaarders, 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.

Overgangsmaatregel (artikel 6 van de wet van 7 januari 2014 tot wijziging van het statuut
van de gerechtsdeurwaarders):
De stagiairs die op de datum van de inwerkingtreding van deze wet hun aangevatte stage nog
niet hebben beëindigd, zetten hun stage voort. De reeds verlopen termijn van de stage wordt in
mindering gebracht van de in artikel 511 bedoelde termijn.

