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Onderwerp : Het overleg tussen het College van de hoven en rechtbanken en de minister van justitie 

leverde extra vacatures op voor de magistratuur !  

 

Gesprekken tussen het College van de hoven en rechtbanken en de minister van justitie hebben ertoe 
geleid dat het budget van vacatures, die in december werden gepubliceerd maar niet werden ingevuld, 
versneld terug ter beschikking werd gesteld van de hoven en rechtbanken. Onder meer op deze manier 
kunnen gerechtelijke stagiairs en juristen die recent voor het bekwaamheidsexamen van de magistratuur 
slaagden, zich kandidaat stellen voor 54 openstaande betrekkingen, heel wat meer dan aanvankelijk 
mogelijk was. Zeer belangrijk want onvoldoende rechters betekent inboeten op een tijdige en kwalitatieve 
dienstverlening voor de burger. 
 
Op 18 mei 2022 verscheen er op de voorpagina van de krant De Standaard een artikel over de bezorgdheid 
van het College van de hoven en rechtbanken over het te beperkte budget voor nieuwe vacatures. 
Gesprekken met de minister hebben ertoe geleid dat op 17 juni 2022 14 openstaande betrekkingen van 
rechter werden gepubliceerd in het Staatsblad. Vandaag werden er opnieuw 40 vacante plaatsen van rechter 
gepubliceerd.  
 
Deze plaatsen kunnen ingenomen worden door de gerechtelijke stagiairs die hun stage in september zullen 
beëindigen. Bovendien kunnen ook de juristen die recent in juni slaagden voor het bekwaamheidsexamen 
van de magistratuur, zich kandidaat stellen voor deze openstaande betrekkingen. 
 
Bij verschillende rechtbanken is ondersteuning dringend nodig. Dit is onder meer het geval bij de 
familierechtbanken die manifest overbelast zijn. Sinds de oprichting van de familierechtbanken in 2014 zijn 
de familiedossiers toegenomen in aantal en in moeilijkheidsgraad.  De ondersteuning kan helpen om de 
burger die betrokken is in een familiezaak een kwaliteitsvolle rechtsbedeling binnen een redelijke termijn te 
garanderen, en dit dus in een domein waar het menselijke voorop staat. Ook de kamers voor minnelijke 
schikking in familiezaken vereisen ondersteuning. 
 
Het College van hoven en rechtbanken is tevreden met de verhoging van het budget ter beschikking gesteld 
voor deze noodzakelijke aanwervingen. Bijkomend budget zal echter zeker nog nodig zijn om over voldoende 
magistraten te kunnen beschikken zodat de hoven en rechtbanken kunnen blijven instaan voor tijdige en 
kwaliteitsvolle beslissingen. Bijkomende budgetten werden door het College van de hoven en rechtbanken 
gevraagd. 
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