
  Art. 250. Artikel 259octies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 

december 1998 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 4 mei 2016, wordt 

vervangen als volgt : 

  " § 1. De kandidaten die zich voor het vergelijkend toelatingsexamen tot de 

gerechtelijke stage inschrijven, moeten, op het ogenblik van hun inschrijving, 

licentiaat in de rechten of houder van een masterdiploma in de rechten en tijdens 

de periode van vier jaar voorafgaand aan de inschrijving gedurende ten minste 

twee jaar als houder van het diploma van licentiaat of master in de rechten als 

voornaamste beroepsactiviteit hetzij een stage bij de balie hebben doorlopen, 

hetzij andere juridische functies hebben uitgeoefend. 

  De kandidaturen voor dit vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke 

stage moeten worden ingediend binnen een maand na de bekendmaking van de 

oproep tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad. 

  De Koning bepaalt bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, en 

op advies van het College van het openbaar ministerie en van het College van de 

hoven en rechtbanken voor elk gerechtelijk jaar vóór 30 april het aantal vacante 

plaatsen van gerechtelijk stagiair voor de Nederlandse en voor de Franse taalrol. 

De Koning houdt rekening met het aantal gerechtelijke attachés bedoeld in § 7. 

  De minister bevoegd voor Justitie benoemt de gerechtelijke stagiairs en wijst op 

gezamenlijk voorstel van het College van hoven en rechtbanken en het College 

van het openbaar ministerie het rechtsgebied van het hof van beroep aan waar de 

stage wordt doorgemaakt. De procureur-generaal verleent, binnen dit 

rechtsgebied, dienstaanwijzing aan de gerechtelijk stagiair bij een parket van de 

procureur des Konings of een arbeidsauditoraat en de eerste voorzitter van het 

hof van beroep verleent dienstaanwijzing aan de gerechtelijk stagiair in een 

rechtbank van eerste aanleg, een rechtbank van koophandel of een 

arbeidsrechtbank. 

  Bij de benoeming, de aanwijzing in een rechtsgebied van een hof van beroep en 

de dienstaanwijzing van de gerechtelijke stagiairs wordt rekening gehouden met 

de voorrang volgens de rangschikking bedoeld in artikel 259bis-9, § 1/1, tweede 

lid. 

  § 2. De stage die toegang geeft tot het ambt van magistraat van het openbaar 

ministerie of van de zetel heeft een duur van twee jaar. Zij behelst een opleiding 

bestaande uit een cyclus van cursussen georganiseerd door het Instituut voor 

gerechtelijke opleiding en een praktische opleiding die verloopt in verschillende 

opeenvolgende stadia : 

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

administratieve dienst van een of meer parketten; 

  - van de 12e tot de 14e maand een externe stage; 

  - van de 15e tot de 24e maand, stage bij een of meer kamers van de rechtbank 

van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank en/of de rechtbank van koophandel; 

deze periode omvat eveneens een maand in een of meer griffies. 

  Het programma van de externe stage wordt goedgekeurd door de bevoegde 

commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage. 

  De deelname aan de opleidingssessies georganiseerd door het Instituut voor 

gerechtelijke opleiding is verplicht voor alle gerechtelijke stagiairs. 

  § 3. De gerechtelijk stagiair staat tijdens de hele duur van zijn stage, ook tijdens 

de externe stage, onder het gezag en toezicht van de korpschef van het parket of 

de zetel waar hij zijn stage doormaakt. 

  Hij staat eveneens onder leiding van twee stagemeesters die met zijn opleiding 

zijn belast en die bij de opmaak en de follow-up van het stageprogramma worden 

bijgestaan door het Instituut voor gerechtelijke opleiding. De eerste is magistraat 

bij het parket van de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur. De tweede 

is magistraat van de zetel in de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank 

of de rechtbank van koophandel. Zij worden door hun respectievelijke korpschefs 

aangewezen onder de magistraten die de door het Instituut voor gerechtelijke 

opleiding georganiseerde gespecialiseerde opleiding hebben gevolgd. Deze 

opleiding wordt minstens tweejaarlijks georganiseerd. 

  De stagiair moet vóór het einde van de 9e maand van de stage een met redenen 

omkleed voorstel inzake de externe stage ter goedkeuring voorleggen aan de 

bevoegde commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage. 

  In de loop van de 12e maand van de stage zendt de eerste stagemeester aan de 

bevoegde commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage een omstandig 

verslag over omtrent het verloop van het eerste deel van de stage en in de loop 

van de 15e maand van de stage een omstandig verslag omtrent het verloop van de 

externe stage. Hij bezorgt een afschrift van die verslagen aan de procureur des 

Konings en/of de arbeidsauditeur van het parket of het auditoraat waarin de 

stagiair dienstaanwijzing is verleend, evenals aan de betrokken procureur-

generaal. 

  In de loop van de 21e maand zendt de tweede stagemeester aan de bevoegde 

commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage een omstandig verslag 

over omtrent het verloop van het derde deel van de stage en bezorgt een afschrift 

ervan aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, van de 



arbeidsrechtbank en/of van de rechtbank van koophandel waarin de stagiair 

dienstaanwijzing is verleend, evenals aan de eerste voorzitter van het betrokken 

hof van beroep. Indien nodig dient de stagemeester op dezelfde wijze een 

aanvullend verslag in omtrent de laatste drie stagemaanden. 

  Vóór het einde van de 22e stagemaand zendt de bevoegde commissie voor de 

evaluatie van de gerechtelijke stage het omstandig eindverslag en de door de 

stagemeesters opgestelde verslagen over aan de minister bevoegd voor Justitie en 

zendt een afschrift van het eindverslag over aan de korpschefs van het parket en 

van het rechtscollege waarin de stagiair dienstaanwijzing is verleend, evenals aan 

de betrokken procureur-generaal en eerste voorzitter van het hof van beroep. 

  De gerechtelijk stagiair ontvangt binnen dezelfde termijn een afschrift van de 

stageverslagen. Indien de inhoud van een of meer verslagen ongunstig is, brengt 

de bevoegde commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage advies uit, na 

de betrokkene te hebben gehoord. Van de inachtneming van dit voorschrift wordt 

melding gemaakt in het aan de minister bevoegd voor Justitie toegezonden 

verslag. 

  Indien het eindverslag gunstig is en de stagiair alle stageverplichtingen is 

nagekomen, reikt de directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding aan 

de stagiair in de loop van de 22e stagemaand een getuigschrift uit waaruit blijkt 

dat hij met vrucht de gerechtelijke stage heeft voltooid en zendt hij een afschrift 

ervan aan de minister bevoegd voor Justitie. Het getuigschrift wordt echter 

ingetrokken indien de stagiair een ernstige fout maakt gedurende de laatste twee 

stagemaanden. 

  § 4. De minister bevoegd voor Justitie of zijn gemachtigde kan de stage, op 

gemotiveerd advies van de korpschef van het parket of van het rechtscollege waar 

de stagiair zijn stage doormaakt en van de bevoegde commissie voor de evaluatie 

van de gerechtelijke stage, vroegtijdig beëindigen wegens professionele 

ongeschiktheid na de betrokkene te hebben gehoord en met inachtneming van 

een opzegtermijn van drie maanden. De opzegtermijn gaat in na het verstrijken 

van de kalendermaand waarin de opzegging ter kennis wordt gebracht van de 

betrokkene. 

  De minister bevoegd voor Justitie of zijn gemachtigde kan de stage, op 

gemotiveerd advies van de korpschef van het parket of van het rechtscollege waar 

de stagiair zijn stage doormaakt en van de bevoegde commissie voor de evaluatie 

van de gerechtelijke stage, ook vroegtijdig beëindigen wegens een ernstige fout 

na de betrokkene te hebben gehoord en zonder opzegtermijn. 

  In de gevallen bedoeld in het eerste en het tweede lid is de betrokkene 



onderworpen aan de artikelen 7 tot 13 van de wet van 20 juli 1991 houdende 

sociale en diverse bepalingen. 

  De minister bevoegd voor Justitie of zijn gemachtigde kan de stage om gegronde 

redenen schorsen, hetzij ambtshalve na advies van de betrokken korpschef, hetzij 

op verzoek van de betrokkene. 

  In geval van een onafgebroken schorsing of afwezigheid van meer dan een 

maand wordt de stage van rechtswege met eenzelfde termijn verlengd zonder dat 

deze verlenging meer dan acht maanden kan bedragen. 

  Het vierde en het vijfde lid zijn niet van toepassing op de in artikel 39 van de 

arbeidswet van 16 maart 1971 bedoelde verloven met betrekking tot 

moederschapsbescherming, die worden gelijkgesteld met stageperiodes. 

  § 5. De gerechtelijke stagiairs benoemd overeenkomstig § 1 worden in die 

hoedanigheid in dienst genomen nadat zij de eed hebben afgelegd die bepaald is 

in artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 betreffende de eed. 

  De stagiair heeft niet de hoedanigheid van magistraat. 

  De stagiair heeft, voor de duur van de stage bij het parket van de procureur des 

Konings of voor de duur van de stage bij het parket van de arbeidsauditeur, de 

hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier respectievelijk van 

de procureur des Konings of van de arbeidsauditeur, maar mag in die 

hoedanigheid niet optreden dan na aanstelling door de procureur-generaal. 

  Na zes maanden stage kan hij door de procureur-generaal worden aangesteld om 

het ambt van openbaar ministerie geheel of ten dele uit te oefenen, enkel voor de 

duur van de stage bij het parket van de procureur des Konings en/of van de 

arbeidsauditeur. 

  Tijdens de duur van de stage bij de zetel kan de stagiair als griffier worden 

toegevoegd overeenkomstig artikel 329. In die periode staat de gerechtelijk 

stagiair de rechter of de rechters bij uit wie de kamer van de rechtbank waarvoor 

hem dienstaanwijzing is verleend, is samengesteld. Hij woont de beraadslagingen 

bij, maar kan geen rechter vervangen. 

  Die dienstaanwijzingen worden ter kennis gebracht van de in § 3 bedoelde 

stagemeesters en van de respectieve korpschefs. 

  Het ambt van gerechtelijk stagiair is onverenigbaar met iedere andere bezoldigde 

betrekking. De minister bevoegd voor Justitie of zijn gemachtigde kan op advies 

van de betrokken stagemeester aan de belanghebbende evenwel toestemming 

verlenen tot de uitoefening van de ambten bedoeld in artikel 294, eerste lid. 

  § 6. De gerechtelijk stagiair ontvangt : 

  1° een wedde uitbetaald na vervallen termijn, berekend in de weddeschaal NA 



11, die aan het personeel van de federale overheidsdiensten wordt toegekend; 

  2° de in deze schaal voorziene tussentijdse verhogingen; 

  3° de bijslagen, vergoedingen en bijkomende bezoldigingen die aan het 

personeel van de federale overheidsdiensten worden toegekend, in dezelfde mate 

en onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor voornoemd personeel; 

  4° een forfaitaire premie van 138 euro per daadwerkelijk in een parket van de 

procureur des Konings geleverde wachtdienst tijdens de nacht of tijdens de 

weekends of de feestdagen, voor zover hij op de rol van de wachtprestaties 

ingeschreven staat. Onder wachtdienst wordt een doorlopende dienst van twaalf 

uur verstaan tijdens dewelke betrokkenen bereikbaar en beschikbaar zijn, maar 

zich ook kunnen verplaatsen om prestaties te verrichten op een werkplaats. Het 

maximumbedrag van de premies voor de wettelijke stageperiode in het parket 

mag niet hoger zijn dan 1 242 euro. 

  Bij de benoeming tot de stage, wordt de wedde vastgesteld door enkel een 

periode van twee jaar in aanmerking te nemen die geldt als de ervaring vereist 

overeenkomstig § 1, eerste lid, als voorwaarde voor deelname aan het 

vergelijkend toelatingsexamen tot de stage. 

  De mobiliteitsregeling die geldt voor de wedde van het personeel is ook van 

toepassing op de wedde van de stagiair en op de wachtpremie. Zij worden 

gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01. 

  De volledige wetgeving betreffende de sociale zekerheid van de stagiairs van het 

openbaar ambt is op de gerechtelijk stagiair toepasselijk. 

  De Koning regelt de rechtshulp aan de gerechtelijke stagiairs en de 

schadeloosstelling van de door hen opgelopen zaakschade, overeenkomstig de 

bepalingen die op het rijkspersoneel van toepassing zijn. 

  § 7. Indien de stage met vrucht is voltooid en de benoeming van de stagiair niet 

kan plaatshebben op het einde van de 24e maand, benoemt de Koning de stagiair 

ambtshalve tot gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken of bij het 

openbaar ministerie, naargelang van het geval. 

  Daartoe stellen de gerechtelijke stagiairs vóór het einde van de 21e maand van 

hun stage de minister bevoegd voor Justitie elektronisch ervan in kennis of zij 

eventueel, na afloop van hun stage, bij voorkeur bij het parket dan wel bij de zetel 

de functie van gerechtelijk attaché willen uitoefenen. 

  De minister bevoegd voor Justitie of zijn gemachtigde wijst naargelang van de 

noodwendigheden van de dienst en, indien mogelijk, op grond van de voorkeur 

van de gerechtelijk attaché, de rechtbank of het parket aan waarin hij zijn ambt zal 

uitoefenen. De noodwendigheden van de dienst worden opgesteld op advies van 



het College van de hoven en rechtbanken en van het College van het openbaar 

ministerie. 

  Het College van hoven en rechtbanken en het College van het openbaar 

ministerie brengen elk jaar aan de minister bevoegd voor Justitie verslag uit met 

betrekking tot de situatie van de gerechtelijk attachés bij de hoven en 

rechtbanken en het openbaar ministerie, evenals de evaluatie van de overgang 

naar de magistratuur in de loop van het afgelopen gerechtelijk jaar. Dit verslag 

wordt overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. 

  De gerechtelijk attaché heeft bij het parket de hoedanigheid van officier van 

gerechtelijke politie, hulpofficier respectievelijk van de procureur des Konings of 

van de arbeidsauditeur, maar mag in die hoedanigheid niet optreden dan na 

aanstelling door de procureur-generaal. Hij kan door de procureur-generaal 

worden aangesteld om het ambt van openbaar ministerie geheel of ten dele uit te 

oefenen onder toezicht van de korpschef van het parket waaraan hij verbonden is. 

  De gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken staat onder toezicht van de 

korpschef van het rechtscollege waaraan hij is verbonden. Hij kan als griffier 

worden toegevoegd overeenkomstig artikel 329. Hij staat de rechter of de 

rechters bij uit wie de kamer van de rechtbank waarvoor hem dienstaanwijzing is 

verleend, is samengesteld. Hij woont de beraadslagingen bij en kan een 

plaatsvervanging waarnemen. 

  § 8. Het statuut van de referendarissen en parketjuristen is van toepassing op de 

gerechtelijke attachés onder voorbehoud van het volgende : 

  1° de gerechtelijk attaché ontvangt een wedde uitbetaald na vervallen termijn, 

die overeenkomt met een ambt in de klasse A1; 

  2° voor de toepassing van artikel 372bis wordt de duur van de gerechtelijke stage 

als schaalanciënniteit gerekend en wordt de gerechtelijk attaché geacht twee keer 

ambtshalve de vermelding "voldoet aan de verwachtingen" te hebben gekregen; 

  3° de gerechtelijk attaché is vrijgesteld van de stageperiode die aan de 

benoeming voorafgaat; 

  4° de gerechtelijk attaché ontvangt een forfaitaire premie van 138 euro per 

daadwerkelijk in een parket van de procureur des Konings geleverde wachtdienst 

tijdens de nacht of tijdens de weekends of de feestdagen, voor zover hij op de rol 

van de wachtprestaties ingeschreven staat. Onder wachtdienst wordt een 

doorlopende dienst van twaalf uur verstaan tijdens dewelke betrokkenen 

bereikbaar en beschikbaar zijn, maar zich ook kunnen verplaatsen om prestaties 

te verrichten op een werkplaats. Het aantal gepresteerde wachtdiensten per jaar 

mag niet hoger zijn dan 18. 



  De mobiliteitsregeling die geldt voor de wedden van het personeel is ook van 

toepassing op de wedde van de gerechtelijk stagiair en op de wachtpremie. Zij 

worden gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01.". 


