VACATURES IN HET ANTWERPSE GERECHTSDEURWAARDERSKORPS
ALGEMENE INFORMATIE
GERECHTSDEURWAARDERS EN KANDIDAAT‐GERECHTSDEURWAARDERS
De benoemingsprocedure van kandidaat‐gerechtsdeurwaarders en gerechtsdeurwaarders is beschre‐
ven in de artikelen 510 tot en met 515 van het Gerechtelijk Wetboek.
Het aantal gerechtsdeurwaarders is beperkt. Er is dus een numerus clausus. In het gerechtelijk arron‐
dissement Antwerpen zijn er – sinds een Koninklijk Besluit van 26 april 2009 – tachtig plaatsen voor ge‐
rechtsdeurwaarders, maar diegenen die de leeftijdsgrens van zeventig hebben overschreden, tellen
niet meer mee in dat aantal. Er ontstaat een vacature op het moment dat een gerechtsdeurwaarder
zeventig jaar wordt, of overlijdt, ontslag neemt of afgezet wordt vóór die leeftijdsgrens.
De vacatures worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op 31 oktober 2018 is één vacante be‐
trekking van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bekendgemaakt. In‐
tussen is de sollicitatietermijn verstreken.
Het statuut van de gerechtsdeurwaarder is geregeld in de artikelen 509 tot 555/1 van het Gerechtelijk
Wetboek. De volledige tekst daarvan kunt u terugvinden in de rubriek ‘Nuttige informatie’ op deze
website.

STAGIAIR‐GERECHTSDEURWAARDERS
De stage staat open voor licentiaten en masters in de rechten. Na een stage van minstens twee jaar
kunnen ze een aanvraag tot benoeming als kandidaat‐gerechtsdeurwaarder indienen. De benoemingen
gebeuren op basis van de resultaten van een vergelijkend examen.

KANTOORMEDEWERKERS
Gerechtsdeurwaarders zijn dikwijls op zoek naar bekwaam administratief personeel, bijvoorbeeld men‐
sen die een zevende specialisatiejaar administratie vrije beroepen hebben gedaan, of die de graad van
bachelor in de rechtspraktijk hebben behaald.

GETUIGEN
In bepaalde procedures moet een gerechtsdeurwaarder zich laten bijstaan door getuigen, die daarvoor
een wettelijk vastgestelde vergoeding ontvangen.

AANKONDIGING VACATURES
Op de website www.gdwantw.be kunnen Antwerpse gerechtsdeurwaarders eventuele vacatures op
hun kantoor publiceren. Als er dergelijke vacatures zijn, wordt daarnaar afzonderlijk verwezen in de ru‐
briek ‘Vacatures’.

SPONTANE SOLLICITATIES
Wie spontaan wenst te solliciteren in het Antwerpse gerechtsdeurwaarderskorps (als getuige, admini‐
stratief bediende, voor een stage of als kandidaat‐gerechtsdeurwaarder), kan dat door een brief met
curriculum vitae te sturen naar de korpsvoorzitter:
Mevrouw Martine VERGAUWEN
Syndicus‐voorzitter van de raad van de arrondisse‐
mentskamer van gerechtsdeurwaarders van Antwerpen
Drukkerijstraat 14
2000 Antwerpen
 syndicus@gdwantw.com
Uw sollicitatie wordt dan verspreid in het Antwerpse gerechtsdeurwaarderskorps. U kunt van de syndi‐
cus een ontvangstbevestiging verwachten.
www.gdwantw.be
Laatste bijwerking: 31 oktober 2018

