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Persbericht 

Minister Geens geeft stand van zaken rekrutering bij Justitie 

 

Minister van Justitie, Koen Geens, geeft een aantal verduidelijkingen naar aanleiding van de 

berichten die recent verschenen over de situatie binnen de magistratuur (zetel en openbaar 

ministerie) en bij het gerechtelijk personeel. 

Van de 176 vacatures van magistraten die op het moment van zijn aantreden op 11 oktober 

moesten ingevuld worden, werden 41 benoemingen al doorgevoerd en gepubliceerd in het 

Staatsblad. De volgende trein van 58 benoemingen is of zal voor het einde van deze week ter 

ondertekening aan  de Koning voorgelegd worden. Bovendien zullen in het eerste kwartaal van 

2015  nog eens bijna 80 benoemingen volgen, overeenkomstig de wettelijke termijnen en in functie 

van de voordrachten van de Hoge Raad. 

Daarnaast heeft Minister Geens in het Staatsblad van 18 december  een nieuwe lijst van 43 

vacatures voor magistraten laten publiceren. Hiervoor zal in de komende maanden een nieuwe 

selectie worden georganiseerd door de Hoge Raad van Justitie om in het tweede semester van 2015 

de benoemingen te kunnen uitvoeren. Het betreft hier voornamelijk functies bij de parketten van 

Bergen, Charleroi en het gerechtelijk arrondissement Brussel, waar de gemiddelde 

vervangingsquota voor de  kaders beduidend  onder het nationale gemiddelde liggen. 

Daarom  geeft de Minister prioriteit aan deze parketten. 

In juni 2014 werden 286 vacatures gepubliceerd voor gerechtelijk personeel bij de diensten van de 

hoven en rechtbanken enerzijds en bij de parketten anderzijds. Na de selectieproeven die in 

november werden afgerond werden de eerste benoemingen getekend. Deze benoemingsronde zal in 

de eerste maanden van 2015 zijn verdere uitvoering krijgen. 

Geheel in lijn met de nieuwe  budgettaire afspraken heeft Minister Geens aan de Minister van 

Begroting  zijn akkoord gevraagd voor de publicatie van 95 vacatures voor de functies van 

hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen en voor de functies van diensthoofden  van griffies en 

parketsecretariaten. Dit zijn leidinggevende functies belast met de organisatie van de gerechtelijke 

activiteiten. 

Minister Geens startte vorige week het overleg met de nieuwe Colleges van Hoven en Rechtbanken 

en van het Openbaar Ministerie. De bedoeling van deze dialoog is onder andere de optimale 

aanwending van de middelen binnen de budgettaire restricties die ons de komende 4 jaar worden 

opgelegd. In  voorkomend geval zal het resultaat  van deze besprekingen in het globaal plan 

worden geïntegreerd dat de Minister begin februari zal voorstellen en zal dit helpen de eerste  
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contouren van de nieuwe aanwervingspolitiek voor het gerechtelijk kader vast te leggen. 

 
 

 

 

Woordvoerder:  Sieghild Lacoere : 02 542 80 75 – 0472 55 28 45 – 
sieghild.lacoere@just.fgov.be 
 
Kabinet Koen GEENS, Minister van Justitie 
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