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Het recht regelt vrijwel alle aspecten van onze maatschappij en is bijgevolg niet 
weg te denken uit ons leven� Het vormt een geheel van afdwingbare regels die 
het menselijk handelen in de samenleving ordenen� Allemaal hebben we er op 
dagelijkse basis mee te maken� Bewust en onbewust… De wetgevende macht is 
bevoegd om die rechtsregels in het leven te roepen en aan te passen� De afdwin-
ging van de rechtsregels gebeurt in hoven en rechtbanken (de rechterlijke macht) 
waarbij rechters en raadsheren uitspraak doen over naleving van de rechtsregels 
in rechtspraak� De belangrijkste bronnen van het recht zijn rechtspraak, wetgeving, 
rechtsleer, overeenkomsten en algemene rechtsbeginselen� 

Onder Angelsaksische invloed wordt de wereld steeds juridischer: dit geldt zowel 
voor de economische wereld, waar contracten complexer en langer worden, als 
voor de brede maatschappij waar iedereen geconfronteerd wordt met de juridi-
sche aspecten of gevolgen van een aantal dingen (denk maar aan de regels 
rond privacy)� De mediatisering van grote processen en van bekende advocaten 
speelt daar ook op in�

Mede door deze juridisering blijven juridische beroepen een relevante rol spelen in 
onze samenleving� Zowel de juridische studierichtingen als de juridische beroepen 
blijven erg populair� Ook in corona-tijden geldt het cliché dat juristen steeds nodig 
zijn en veel werk hebben, zowel in goede als in kwade dagen� 

Meer dan de helft van de afstuderende rechtenstudenten kiest er nog steeds voor 
om als advocaat-stagiair te beginnen werken� Het beroep is boeiend en wordt 
vooral beschouwd als een prima leerschool om eventueel nadien te evolueren 
naar andere (juridische) beroepen� Toch is er al lang geen sprake meer van ‘één 
advocatuur’� Er zijn grote verschillen tussen advocaten en advocatenkantoren on-
derling, en de segmentatie is de voorbije jaren nog versneld� 

Afgestudeerden die niet voor de advocatuur kiezen zoeken vaak een job als jurist 
bij een bedrijf� Vanaf een zekere omzet is het voor bedrijven vaak beter (ook vanuit 
financieel oogpunt) om een eigen jurist aan te werven in plaats van steeds beroep 
te doen op externe advocaten� Ook bij bedrijven zien we grote verschillen, bijvoor-
beeld tussen de lokale KMO die vooral op de Belgische markt mikt of het inter-
nationaliserende groeibedrijf tot de multinationale onderneming die in tientallen 
landen actief is� Het profiel van de gezochte jurist, en de vereiste kwaliteiten, alsook 
het loon zullen verschillen afhankelijk van het type bedrijf�

Ook de andere ‘traditionele’ juridische beroepen blijven afgestudeerde juristen 
aanspreken: notaris, gerechtsdeurwaarder, parket of magistratuur, overheid of 
openbare instellingen, professor, onderzoekers of doctoraatstudenten gelieerd aan 
een universiteit� 

Daarnaast zijn er ook binnen de juridische wereld nieuwe beroepen ontstaan: de 
‘legal interim manager’, indertijd gelanceerd door Vialegis op de Belgische markt, 
die tijdelijke juridische behoeften opvangt; de ‘compliance manager’, die vooral 
bij financiële instellingen veelgevraagd is, of de ‘risk officer’; en ook ‘paralegals’ 
(vaak Bachelors rechtspraktijk) zijn zeer gegeerd, zowel bij advocatenkantoren als 
bij bedrijven�
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Als juridisch expert beschik je over vele professionele opties� Vialegis is een rekru-
teringsbureau voor en door juristen� Wij staan uiteraard zeer dicht bij juridische 
professionals en hebben bijgevolg een zeer accuraat en duidelijk beeld op deze 
verschillende professionele opties� Onze inzichten delen we graag met hen die 
voor keuzes staan in hun professionele carrière: of dit nu bij de start van je loop-
baan is of bij het overwegen van een carrièreswitch� Onze focus ligt voornamelijk 
op het plaatsen van advocaten, bedrijfsjuristen, legal consultants, notarieel me-
dewerkers, legal interim managers en paralegals� Met juridische beroepen binnen 
de publieke sector en binnen het universitaire of academische parcours zijn we 
minder vertrouwd� Vandaar dat de beschreven beroepen in dit witboek beperkt 
blijven tot diegene waarmee we het meeste vertrouwd zijn� Met behulp van ons 
netwerk hebben we ook de magistratuur besproken als slotstuk van dit witboek 
over juridische beroepen� 

De juridische wereld wordt nog vaak beschouwd als vrij traditioneel, maar ont-
snapt toch ook niet aan de vele technologische en andere evoluties die onze 
maatschappij kenmerken� Technologie biedt voor de juridische wereld grote op-
portuniteiten maar voor bestaande spelers ook veel uitdagingen� Verwacht wordt 
dat ‘legal technology’ een steeds grotere rol zal spelen� Artificiële intelligentie en 
zelfs robotisering zullen gaandeweg de meer eenvoudige juridische taken overne-
men� Contracten zullen door een machine gemaakt worden en door een mens 
gefinaliseerd� Dit betekent ook dat juristen over andere kwaliteiten en vaardighe-
den zullen moeten beschikken en dat bijvoorbeeld advocatenkantoren hun mo-
del en werkwijze zullen moeten aanpassen om te kunnen overleven�

Er wachten de nieuwe juristen uitdagende maar ook boeiende tijden�

Wij wensen hen alvast veel succes met de eerste stappen in de professionele loop-
baan�

Van harte

Philippe Jadoul

CEO, Vialegis
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Wat houdt het beroep 
van een advocaat in? 

Bij het horen van het woord advocaat 
hebben we onmiddellijk het klassieke 
beeld van de man of vrouw met een 
toga in de rechtbank voor ogen� Een 
advocaat doet echter veel meer dan 
pleiten� Een advocaat is ook een ver-
tegenwoordiger, hij adviseert cliënten 
over de interpretatie en toepassing 
van het recht, schrijft en onderhandelt 
allerhande contracten en documen-
ten voor zijn cliënten en treedt moge-
lijks ook op als bemiddelaar� 

Er zijn grote verschillen tussen advoca-
ten en advocatenkantoren onderling� 
Aan het ene eind van het spectrum 
bevinden zich de grote, vaak interna-
tionale advocatenkantoren met vele 
tientallen stagiairs en medewerkers, 
georganiseerd als een echte onderne-
ming, met riante vergoedingen maar 
lange werkdagen, onderverdeeld in 
departementen waar iedereen zijn 
specialisatie beoefent� Aan het ande-
re eind vind je de zogenaamde ‘solo 
practitioners’, vaak lokaal verankerd 
met een breed cliënteel en een ruim 
aanbod aan diensten� En tussenin zijn 
er vele middelgrote kantoren die hun 
weg zoeken (en vaak vinden) in het 
veranderende juridische landschap� 

Het beroep van advocaat verschilt 
enorm naargelang diens specialisa-
tie, het type kantoor waarin hij terecht 
komt en het cliënteel dat hij bedient� 
Advocaten wiens cliënten voorname-
lijk particulieren zijn, besteden een 
groot deel van hun tijd aan het plei-
ten� Dat is bij de ondernemings- en za-
kenadvocatuur heel anders� Daar ligt 
de nadruk veeleer op adviesverlening 
en het redigeren en onderhandelen 
van allerhande contracten en do-
cumenten opdat ondernemingen in 
overeenstemming zijn met het steeds 
complexer wordende kluwen van wet-
geving� 

In België zijn alle advocaten zelfstan-
digen� De deontologische regels 
waaraan advocaten onderworpen 
zijn, schrijven voor dat advocaten zelf-
standig moeten zijn� Advocaten kun-
nen in België in regel hun beroep dus 
niet beoefenen onder een bedien-
destatuut zo lang zij aangesloten zijn 
bij een balie� Het zelfstandige statuut 
brengt bepaalde rechten en plichten 
met zich mee, met name de aanslui-
ting bij een sociaalverzekeringsfonds 
voor zelfstandigen en ieder kwartaal 
de betaling van sociale bijdragen� Je 
staat ook zelf in voor het betalen van 
belastingen op je netto belastbaar in-
komen na aftrek van je beroepskosten� 
Bovendien heb je, in tegenstelling tot 
bedienden, geen recht op betaalde 
vakantiedagen�  

ADVOCAAT 
De advocatuur blijft voor vele afgestudeerde rechtenstudenten de voor-
keurpiste om hun professionele loopbaan aan te vangen. Meer dan 50% 
kiest er inderdaad voor om zich als advocaat-stagiair aan de balie in 
te schrijven. De advocatuur wordt ook beschouwd als een ideale leer-
school en springplank voor een verdere carrière. Maar binnen de balie 
zijn er vele verschillen tussen advocaten (en advocatenkantoren) on-
derling. 

Advocaat 
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Op welke rechtsdomeinen 
ligt de nadruk? Welke 
specialisaties bestaan er?

Er wordt vaak een onderscheid ge-
maakt tussen ‘generalisten’, die een 
breed scala aan materies aanbieden, 
en ‘specialisten’, die zich op één of 
twee rechtsdomeinen focussen� Er is 
een belangrijk verschil tussen advo-
caten die hoofdzakelijk particuliere 
cliënten bedienen en de zogenaam-
de zakenadvocaten die voornamelijk 
ondernemingen bedienen� Binnen de 
eerste groep zijn de relevante rechts-
domeinen o�a� familierecht, strafrecht, 
verkeersrecht, aansprakelijkheidsrecht, 
consumentenrecht en burgerlijk recht� 
Binnen de zakenadvocatuur zijn be-
langrijkste specialisaties o�a� onder-
nemingsrecht, handelsrecht, vennoot-
schapsrecht, fiscaal recht, financieel 
recht, vastgoedrecht, arbeidsrecht, 
intellectueel eigendomsrecht etc� De 
laatste jaren heeft ook de specialisa-
tie van het privacyrecht aan belang 
gewonnen� 


Welke vaardigheden zijn van 

belang als advocaat?
Naast algemene vaardigheden die 
voor elke advocaat van belang zijn, 
zoals goed kunnen praten en schrij-
ven, hangen de vereiste vaardighe-
den ook af van de specialisatie waarin 
men werkt en het type kantoor waarin 
men terechtkomt� In een groot kantoor 
zal talenkennis belangrijk zijn (en zijn 
internationale ervaringen zoals Eras-
mus een meerwaarde), alsmede een 

begrip van de economische beginse-
len, de kunst om grondig en nauwkeu-
rig te werken en de wil en bereidheid 
om lange dagen te doen� In kleine 
kantoren is veelzijdigheid belangrijk, 
psychologisch inzicht, evenals de kun-
de om zelf cliënteel aan te trekken om 
een eigen praktijk op te bouwen�


Zijn er bepaalde bijkomen-
de opleidingen/examens/di-
ploma’s die je moet behalen?

Als advocaat-stagiair volg je een 3-ja-
rige stage en ben je aangesloten bij 
de balie� Daarnaast moet je ook sla-
gen voor het balie-examen waarmee 
je een bekwaamheidsattest behaalt� 
De verplichting de stage te volgen 
belet niet dat je als advocaat-stagiair 
reeds het beroep uitoefent en, op en-
kele uitzonderingen na, dezelfde rech-
ten hebt als andere advocaten� De 
baliestage blijft een goede leerschool 
voor pas afgestudeerden� Je doet er 
een mooie basiskennis op, leert sterk 
juridisch- technisch te redeneren, 
grondig te werk gaan en om te gaan 
met klanten� Het is dan ook een goe-
de basis ook om later door te groeien 
naar andere juridische beroepen� 


Wat zijn de mogelijke 

stappen in het professionele 
traject als advocaat?

Een loopbaan als advocaat start je 
als stagiair� Nadien verschilt het loop-
baantraject naargelang het type 
kantoor waarin je terecht komt� Als 

Advocaat 
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advocaat in een groot internationaal 
kantoor is er vaak een duidelijke hi-
erarchie waarin je kan opklimmen� 
De verschillende functies binnen de 
kantoren worden vaak benoemd met 
Engelse termen: (junior & senior) as-
sociates, managing associates, coun-
sels en partners� Iedere carrièrestap is 
daarbij verbonden aan bijkomende 
verantwoordelijkheden� In het alge-
meen is de stap naar partner voorbe-
houden aan hen die naast de vereiste 
juridisch-technische capaciteiten en 
soft-skills ook cliënteel kunnen aan-
brengen� Partner worden in dergelijke 
structuren wordt steeds minder evi-
dent en is enkel voorbehouden voor 
de ‘lucky few’� 

Het loopbaantraject binnen een klei-
ner of meer lokaal kantoor hangt in 
het algemeen minder vast aan zulke ri-
gide hiërarchische structuur� Uiteraard 
bestaat hier ook het onderscheid tus-
sen medewerkers en partners of ven-
noten maar de te volgen stappen zijn 
minder afgemeten� 


Zijn er bepaalde tendensen 
in het beroep merkbaar? Is 
de advocatuur veranderd in 
de afgelopen jaren? Wat is 
de toekomst van dit beroep? 

De advocatuur wordt aanzien als een 
redelijk traditionele sector� Toch zien 
we heel wat veranderingen ook bin-
nen deze sector� Bij de grote advoca-
tenkantoren wordt het steeds moeilij-
ker om partner te worden� Daardoor 
starten steeds meer advocaten een 
eigen nichekantoor op� 

Er is bovendien een duidelijke tendens 
naar specialisatie binnen de advoca-
tuur, voornamelijk binnen de zakenad-
vocatuur� Bij de solo practitioners komt 
het fenomeen van de generalist wel 
nog vaak voor� 

Uiteraard is ook de advocatuur onder-
hevig aan de trend van de digitalise-
ring en wordt verwacht dat in de ko-
mende jaren evoluties zoals artificiële 
intelligentie en robotisering het juridi-
sche landschap grondig zullen herte-
kenen� Voor advocatenkantoren, die 
vaak nog op een traditionele manier 
werken zonder veel innovatie, wordt dit 
een grote uitdaging�

Advocaat 
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Bestaande juridische departementen van bedrijven worden steeds gro-
ter, terwijl KMO’s meer en meer beroep doen op een eerste jurist. Het is 
een groeiende groep, en de functie van bedrijfsjurist heeft over de jaren 
sterk aan belang en aan interesse gewonnen. 

Bedrijfsjurist


Wat houdt het beroep van 

een bedrijfsjurist in? 
Waar een advocaat werkt voor vele 
klanten, heeft een bedrijfsjurist slechts 
één enkele klant: het bedrijf dat hem 
tewerkstelt� De bedrijfsjurist staat het 
bedrijf bij in alle aangelegenheden 
waaraan een juridisch aspect ver-
bonden is� Dit komt vaak neer op het 
adviseren van de verschillende busi-
ness units van het bedrijf over hoe 
hun activiteiten al dan niet kaderen 
in het bestaande regelgevend kader� 
De bedrijfsjurist werkt bijgevolg nauw 
samen met andere personen in het 
bedrijf, van de CEO en CFO over de 
commerciële mensen tot de R&D en 
productieteams� Ook het reviewen, 
onderhandelen en het redigeren 
van contracten behoort vaak tot het 
takenpakket van de bedrijfsjurist� Als 
bedrijfsjurist coördineer je bovendien 
alle werk dat wordt geoutsourcet naar 
advocaten� 

De inhoud van de functie en de ma-
nier van werken hangt echter sterk af 
van de sector waarin het bedrijf actief 
is en van de grootte en het al dan niet 
internationale karakter van het bedrijf�

De solo-bedrijfsjurist of de ‘Head of Le-
gal’ (de hoofdjurist) rapporteert door-
gaans aan de CFO of CEO, uitzonder-
lijk aan de CRO�

Een bedrijfsjurist wordt in regel te-
werkgesteld als bediende� Indien de 
bedrijfsjurist echter een grote vrijheid 
krijgt inzake indeling en organisatie 
van zijn werk en werkuren kan het ook 
voorkomen dat deze als zelfstandige 
aan de slag gaat voor een bedrijf� 



Op welke rechtsdomeinen 
ligt de nadruk? Welke 
specialisaties bestaan er?

Bij een klein en lokaal bedrijf, waar er 
vaak slechts één enkele jurist (solo-ju-
rist) is, zal de nadruk veeleer liggen op 
commerciële contracten, arbeidsrecht 
(HR) en geschillenbeslechting (litigati-
on)� In multinationals, waar vaak een 
team van bedrijfsjuristen is, zal de be-
drijfsjurist voornamelijk een interne rol 
spelen en onderhandelen en zal er 
vaak een beroep worden gedaan op 
lokale advocaten om hem bij te staan� 
Voor bedrijven in sectoren als zijnde 
de farma, ICT of nieuwe technologieën 
zullen materies zoals IT en IP belangrijk 
zijn� In industriële bedrijven zullen com-
merciële contracten en het onderne-
mingsrecht de bovenhand hebben� 
In financiële instellingen is kennis van 
bank- en financieel recht dan weer ui-
termate belangrijk�
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Welke vaardigheden zijn van 

belang als bedrijfsjurist? 
Een bedrijfsjurist moet van zelfspre-
kend over een goede juridische ken-
nis beschikken� Daarnaast moet hij/
zij vooral pragmatisch zijn, risico’s 
kunnen inschatten en beslissingen 
kunnen nemen� Daarin verschilt het 
beroep van de bedrijfsjurist voorna-
melijk van dat van de advocaat� De 
oplossing die juridisch 100% correct 
en volledig is kunnen vertalen naar 
een pragmatisch werkbare oplossing, 
risico’s afwegen en op basis daarvan 
beslissingen durven nemen� Uiteraard 
is een goede bedrijfsjurist bovendien 
zeer communicatief (zowel intern als 
extern) en een sterke onderhandelaar� 

In multinationale bedrijven is talenken-
nis belangrijk alsook een voeling met 
andere culturen en gewoonten� Een 
brede juridische kennis is essentieel, 
zeker voor solo-juristen�

De bedrijfsjurist is meer dan een louter 
adviseur en dient dus behalve proac-
tief te zijn, ook over een goed strate-
gisch inzicht te beschikken� 

In het huidige klimaat waarbij tech-
nologische en digitale oplossingen 
steeds meer plaats innemen wordt 
ook een goede kennis van legal tech-
nology en de op de markt beschikba-
re ‘legal tech tools’ steeds belangrijker�


Zijn er bepaalde bijkomen-
de opleidingen/examens/di-
ploma’s die je moet behalen?

Bedrijven geven er de voorkeur aan 
om juristen te rekruteren die reeds een 
eerste werkervaring hebben� Advoca-
ten met drie à vier jaar ervaring zijn 
het meest gegeerd�

Bijkomende diploma’s en/of een 
internationale ervaring worden ge-
waardeerd� De beroepsorganisatie 
van bedrijfsjuristen, het ‘Instituut voor 
Bedrijfsjuristen’, organiseert ook bijko-
mende opleidingen�


Wat zijn de mogelijke 

stappen in het professionele 
traject als bedrijfsjurist?

In grote bedrijven, waar er een team 
van bedrijfsjuristen is, kan een bedrijfs-
jurist gestadig opklimmen tot teamlei-
der of eindverantwoordelijke (Head of 
Legal)� Als solo-jurist zijn er uiteraard 
minder doorgroeimogelijkheden al is 
het mogelijk dat het bedrijf gaande-
weg bijkomende juristen rekruteert 
en de eerste jurist op die manier een 
team kan leiden�

Soms evolueren bedrijfsjuristen naar 
andere functies of departementen 
binnen het bedrijf, zoals de financië-
le afdeling of de personeelsafdeling 
(HR)�

Bedrijfsjurist
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Zijn er bepaalde tendensen 
in het beroep merkbaar? Is 
het beroep van bedrijfsjurist 
veranderd in de afgelopen 
jaren? Wat is de toekomst 

van dit beroep? 
In een wereld die steeds meer juridisch 
wordt, worden bedrijven meer en 
meer geconfronteerd met juridische 
kwesties en vragen en voelen ze de 
nood een eigen/interne bedrijfsjurist 
te hebben� De bedrijfsjurist speelt dus 
een steeds meer belangrijkere rol en 
wordt ook vaak (al dan niet als lid van 
het directiecomité) bij strategische 
kwesties betrokken� Ook de financiële 
vergoeding is om die redenen positief 
mee geëvolueerd�

Een grote verandering is dat er gaan-
deweg minder tijd en ruimte is geko-
men voor grondige juridische ana-
lyses en studiewerk en de nadruk is 
komen te liggen op het beoordelen 
van risico’s en het nemen van beslis-
singen (iets wat voor een jurist niet al-
tijd gemakkelijk is)� 

Omwille van de digitalisering is het 
bovendien zo dat de bedrijfsjurist een 
goede kennis moet hebben van mo-
derne technologieën zodat op een zo 
efficiënt mogelijke en kostenbewuste 
manier kan gewerkt worden�

Bedrijfsjurist
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Een interessante optie is kiezen voor een carrière als legal consultant 
binnen een accountancy en consulting bedrijf, zoals de Big 4 en andere. 
Ook zij investeren in juridische dienstverlening en blijven groeien. Deze 
multidisciplinaire werkomgeving vormt daarom voor startende juristen 
een boeiende werkplek om uitgebreide ervaring op te doen die zeer 
praktijkgericht is. 


Wat houdt het beroep van 

een legal consultant in? 
De job van een legal consultant is 
sterk vergelijkbaar met die van een 
advocaat� Je bent juridisch expert en 
helpt klanten (voornamelijk onderne-
mingen en vennootschappen maar 
ook occasioneel particulieren) door 
hen juridisch advies te verlenen, con-
tracten en andere juridische docu-
menten op te stellen, na te kijken en 
te onderhandelen� Het grote verschil 
met de advocatuur is dat je als legal 
consultant niet langer deel uitmaakt 
van de balie en je dus geen balie-exa-
mens hoeft af te leggen en in principe 
ook niet gebonden bent aan de de-
ontologie� Een legal consultant is dus 
niet bevoegd om te pleiten voor cliën-
ten in een rechtbank� Waar een advo-
caat steeds zelfstandige is kan een le-
gal consultant werken als werknemer 
of als zelfstandige� 

De multidisciplinaire aanpak van ac-
countancy en consulting bedrijven 
vormt een interessante meerwaarde 
voor jonge juristen die door de inter-
actie met andere departementen 
(tax, financial advisory, accounting,…) 
een beter begrip krijgen van  het rui-
mere kader� 

Over het algemeen kan je stellen dat 
legal consultants minder theoretisch 
en meer praktijkgericht te werk gaan� 
Adviezen worden zo efficiënt en be-
knopt mogelijk opgesteld en ontdaan 
van verwijzingen naar rechtsartikels, 
rechtspraak en rechtsleer (zonder 
echter afbreuk te doen aan de kwa-
liteit), contracten worden geschreven 
in een meer bevattelijke taal� Uiteraard 
is dit afhankelijk van het type accoun-
tancy of consulting bedrijf waar de le-
gal consultant deel van uitmaakt daar 
ze elk hun eigen cultuur, type cliënteel 
en werkwijze hebben� 



Op welke rechtsdomeinen 
ligt de nadruk? Welke 
specialisaties bestaan er?

Legal consultants vind je voornamelijk 
in accountancy en consulting bedrij-
ven� Bijgevolg bestaat hun cliënteel 
grotendeels uit ondernemingen en 
leggen zij zich vaak toe op alle recht-
stakken waarmee een onderneming 
geconfronteerd wordt doorheen haar 
bestaan, nl� vennootschapsrecht, fis-
caal recht, arbeidsrecht, commerciële 
contracten, intellectuele eigendoms-
rechten etc� Dikwijls is ook familiale 
vermogensplanning een specialisatie 
binnen het bedrijf� 



12

LE
G

A
L 

C
O

N
SU

LT
A

N
T


Zijn er bepaalde bijkomen-
de opleidingen/examens/di-
ploma’s die je moet behalen?

Er zijn geen specifieke bijkomende op-
leidingen of diploma’s vereist om legal 
consultant te worden� In principe zal 
meestal wel een masterdiploma in de 
rechten vereist zijn� 


Wat zijn de mogelijke 

stappen in het professionele 
traject als legal consultant?

De hiërarchie van de loopbaan die 
je als legal consultant kan doorlo-
pen, wordt bepaald door de structuur 
voorzien binnen het accountancy of 
consulting bedrijf� Dikwijls is het tra-
ject daarbij vrijwel gelijkaardig aan 
dat van een groot internationaal ad-
vocatenkantoor, nl: (junior & senior) 
consultant, managing consultant, di-
rector en uiteindelijk partner� Ook hier 
verschilt de gebruikte terminologie en 
de vereisten om een stap naar boven 
te klimmen van bedrijf tot bedrijf� Maar 
om het te schoppen tot partner moet 
je in dit geval concurreren met specia-
listen uit andere departementen zoals 
accountancy, tax en financial adviso-
ry services� 


Zijn er bepaalde tendensen 
in het beroep merkbaar? Is 
de advocatuur veranderd in 
de afgelopen jaren? Wat is 
de toekomst van dit beroep? 

Het fenomeen van de legal consul-
tant binnen de accountancy en con-
sulting bedrijven in België is vrij recent� 
Waar het vroeger voornamelijk de Big 
4 en internationale consulting bedrij-
ven waren die een juridisch departe-
ment hadden zien we dit nu ook in 
nationale en lokale accountancy en 
consulting bedrijven� 

Oorspronkelijk kregen legal consul-
tants eerder het juridische bandwerk 
van de accountancy klanten (corpo-
rate housekeeping, commerciële con-
tracten, algemene voorwaarden etc�) 
terwijl de klanten voor complexe trans-
acties en adviezen eerder geneigd 
waren bij advocaten aan te kloppen� 
Tegenwoordig zijn legal consultants 
echter doorgedreven specialisten die 
ook bij hun klanten die reputatie ge-
nieten� De juridische departementen 
binnen de accountancy en consul-
ting bedrijven worden steeds groter en 
de consultants kunnen zich bijgevolg 
steeds meer specialiseren� Bovendien 
biedt het one-stop-shop principe van 
deze kantoren (ook andere aspecten 
(tax, financieel, accountancy, …�) van 
transacties en beslissingen worden in 
acht genomen) een belangrijk voor-
deel voor hun klanten� 

 

Legal Consultant
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NOTARIEEL MEDEWERKER
Ook in het notariaat zien we een groeiende vraag naar juristen. Het no-
tariaat is een beroepssector die mee-evolueert met de samenleving.  
Elke burger zal immers vroeg of laat, een beroep moeten doen op een 
notaris. Waar de advocaat de belangen behartigt van één partij in vaak 
conflictueuze situatie vervult de notaris een meer verzoenende rol van 
onafhankelijke en onpartijdige adviseur. 

Notaris


Wat houdt het beroep van 

notarieel jurist en later 
notaris in? 

Een loopbaan als jurist in het notariaat 
start steeds als notarieel jurist� Nadien 
kan je onder vaste voorwaarden nota-
ris worden� De notaris is behalve jurist 
ook een openbaar ambtenaar, be-
noemd door de Koning, bevoegd om 
authentieke akten op te maken en in 
bewaring te houden en er uitvoerbare 
uitgiften, afschriften en uittreksels van 
af te leveren� Als notarieel jurist sta je 
de notaris bij om alle akten en dossiers 
voor te bereiden� In principe doet de 
notarieel jurist het juridisch werk voor 
en/of met de notaris en leidt hij alles in 
goede banen tot op het moment dat 
de akte voor de klanten kan getekend 
worden� Dikwijls heb je als notarieel ju-
rist een vrij direct contact met de klan-
ten� Notariële juristen worden in regel 
tewerkgesteld als bedienden� 

Een notaris komt tussen op cruciale 
momenten in een leven zoals samen-
wonen, trouwen, scheiden, kopen, le-
nen, schenken, erven of ondernemen� 
Een mooi aspect aan het beroep is 
dus dat je mensen begeleidt in deze 
cruciale momenten in hun leven� In te-

genstelling tot de balie waar de advo-
caat dikwijls optreedt in een conflictu-
euze situatie en de belangen van één 
partij behartigt heb je in het notariaat 
meer een verzoenende rol� 



Op welke rechtsdomeinen 
ligt de nadruk? Welke 
specialisaties bestaan er?

De rechtsmateries die in het notari-
aat aan bod komen kunnen worden 
teruggebracht tot drie grote rechts-
takken: vastgoedrecht, familiaal ver-
mogens- en familierecht en vennoot-
schapsrecht� Daarnaast is ook het 
fiscaal recht van belang� Je kan ervoor 
kiezen om je zoveel mogelijk te ver-
diepen in al deze materies (hetgeen 
aangewezen is met het oog op het 
notarieel examen) of je meer te speci-
aliseren in één materie� Dergelijke spe-
cialisatie zal meer mogelijk zijn binnen 
een groot notariskantoor� Hoe kleiner 
het kantoor, hoe algemener de ver-
eiste kennis� Door specialisatie in bij-
voorbeeld het vastgoedrecht zien we 
tegenwoordig redelijk wat notariële 
profielen die de overstap maken naar 
het bedrijfsleven (bijvoorbeeld jurist bij 
een vastgoedontwikkelaar)� 
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Welke vaardigheden zijn van 
belang als notarieel jurist of 

notaris? 
Het werken in een notariaat vereist dat 
je goed georganiseerd bent, accuraat 
kunt werken en zeer klantvriendelijk 
bent� Bovendien dien je als notarieel 
jurist en notaris te beschikken over een 
uitgebreide juridische kennis, niet al-
leen in economisch recht, maar even-
eens in burgerlijk recht, familiaal recht, 
vennootschapsrecht, milieurecht of fis-
caal recht� Wanneer cliënten voor een 
bepaalde verrichting beroep doen op 
een notaris dient deze namelijk tel-
kens alle rechtsgevolgen en aspecten 
in acht te nemen� Dit is een bijzondere 
troef in een tijd die door hyperspeciali-
satie gekenmerkt wordt� 


Zijn er bepaalde bijkomen-
de opleidingen/examens/di-
ploma’s die je moet behalen?

De master na master (‘manama’) 
notariaat is erg nuttig als je in een 
notariaat wilt gaan werken� Voor wie 
ambieert notaris te worden is het een 
vereiste� Zelfs indien je nadien beslist 
niet de weg van het notariaat in te 
slaan, is de manama notariaat een 
mooie all-round opleiding om in een 
andere juridische functie van start te 
gaan� Voorbeelden van andere op-
leidingen die nuttig kunnen zijn in het 

notariaat zijn onder andere de mana-
ma vennootschapsrecht, een postgra-
duaat vastgoedkunde of een mana-
ma fiscaliteit�

De notarieel jurist die notaris wil wor-
den moet na minstens drie jaar stage 
deelnemen aan en slagen in het no-
tarieel examen� Dit is een vergelijkend 
(schriftelijk en mondeling) examen, 
hetgeen betekent dat een bepaald 
aantal van ‘de besten’ worden gese-
lecteerd zonder dat het behalen van 
een bepaald percentage volstaat om 
te slagen� Het is dan ook niet ongebrui-
kelijk dat het examen meerdere malen 
moet afgelegd worden� Wie slaagt, 
wordt benoemd als kandidaat-notaris 
en kan zich associëren met een nota-
ris of postuleren om benoemd te wor-
den tot notaris-titularis� 


Wat zijn de mogelijke 

stappen in het professionele 
traject als notarieel jurist/

notaris? 
Indien je geen manama notariaat op 
zak hebt is de loopbaan van de notari-
eel jurist vrij vlak� Na notarieel jurist is er 
in dat geval namelijk geen hiërarchie 
of verdere opstap� Je kan je uiteraard 
wel verdiepen in één of meerdere ma-
teries en specialist worden in een vak-
gebied maar er is niet echt een con-
crete doorgroei� 

Notaris
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Zijn er bepaalde tendensen 

in het beroep merkbaar? 
Is het beroep van notaris 
veranderd in de afgelopen 

jaren? 
Het notariaat wordt in het algemeen 
beschouwd als een conservatieve 
sector� Toch treedt ook hier sinds en-
kele jaren een golf van modernisering 
op� Onder invloed van recente wets-
wijzigingen wordt inmiddels gewerkt 
met elektronische volmachten, elek-
tronische handtekeningen en aande-
lenregisters� Ook openbare biedingen 
kunnen nu online plaatsvinden� Door 
de corona-crisis zijn bepaalde veran-
deringen in de organisatie van notari-
aten in een stroomversnelling geraakt� 
In heel wat notariaten werd op korte 
termijn alles in het werk gesteld om 
van thuis uit te kunnen werken, wat tot 
voor kort geen evidentie was� We zien 
bijgevolg dat meer en meer notaria-
ten zich gaan organiseren als een mo-
derne werkomgeving� 

De tendens van verhoogde specia-
lisatie is ook in het notariaat waar-
neembaar� Doordat de maatschap-
pij, de economie, de regelgeving, de 
fiscaliteit en de leef- en woonvormen 
steeds complexer worden, vergen de 
vragen gericht aan het notariaat een 
steeds hoger kennisniveau� Er zijn al 
vaak stemmen op gegaan om het no-
tariaat af te schaffen� Door de steeds 
toenemende complexiteit van de re-
gelgeving lijkt dit echter niet onmid-
dellijk denkbaar� Bijna alle notariële 
dossiers vergen namelijk een grondi-
ge juridische analyse waardoor de 
tussenkomst van een notaris wenselijk 
blijft� 

Notaris
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GERECHTSDEURWAARDER 

Een andere optie die openligt voor de pas afgestuurde rechtenstuden-
ten is die van de gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder vervult 
een bijzondere rol binnen onze maatschappij. Hij draagt namelijk bij 
tot de afdwinging en correcte uitvoering en eerbiediging van afspraken 
onder contractspartijen. 

Gerechtsdeurwaarder 


Wat houdt het beroep van 
gerechtsdeurwaarder in? 

De gerechtsdeurwaarder is zowel 
openbaar ambtenaar als zelfstandig 
vrij beroeper� Enerzijds heeft hij be-
voegdheden die bij de wet zijn vastge-
steld, de gerechtelijke tussenkomsten� 
Dit zijn bijvoorbeeld: betekeningen van 
dagvaardingen en van vonnissen, het 
leggen van roerende, onroerende en 
loonsbeslagen en het verrichten van 
authentieke vaststellingen (vb� schade 
vaststellen, onuitgevoerde werken, ge-
luidsoverlast, plaatsbeschrijving, …�)� 

Anderzijds heeft de gerechtsdeur-
waarden ook activiteiten waarmee hij 
‘in concurrentie’ treedt met anderen, 
de buitengerechtelijke tussenkomsten 
zoals b�v� de minnelijke invordering van 
schulden en het verrichten van solva-
biliteitsonderzoeken� In dit opzicht is 
een gerechtsdeurwaarder dus ook 
een zelfstandige� 



Op welke rechtsdomeinen 
ligt de nadruk? Welke 
specialisaties bestaan er?

Rechtsdomeinen die binnen het be-
roep van gerechtsdeurwaarder voor-
namelijk aan bod komen zijn het insol-
ventierecht, het gerechtelijk recht, het 
burgerlijk recht, het handelsrecht en 
het strafrecht� 


Welke vaardigheden 
zijn van belang als 

gerechtsdeurwaarder? 
Voor een gerechtsdeurwaarder is het 
van belang over een brede juridische 
kennis te beschikken� Zo moet je bij-
voorbeeld kunnen inschatten welke 
uitvoeringsmaatregelen in specifieke 
dossiers voorrang verkrijgen� Vermits 
je als gerechtsdeurwaarder dikwijls 
verzeild geraakt in precaire menselijke 
situaties is het van primordiaal belang 
dat je over goede sociale en emo-
tionele skills beschikt� Je neemt na-
melijk dikwijls een bemiddelende rol 
in� Tot slot is timing van groot belang� 
Vandaar dat vaardigheden als time-
management en punctualiteit ook 
hoog staan aangeschreven voor wie 
een carrière als gerechtsdeurwaarder 
overweegt� 


Zijn er bepaalde bijkomen-
de opleidingen/examens/di-
ploma’s die je moet behalen?

Voor de aanvang van je gerechts-
deurwaardersstage is er geen bijko-
mend diploma vereist bovenop het 
masterdiploma rechten� Wie de ambi-
tie heeft om gerechtsdeurwaarder te 
worden, zal tijdens de gerechtsdeur-
waardersstage concrete theoretische 
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en praktische vaardigheden dienen 
te ontwikkelen� Deze vaardigheden 
worden getest door middel van het 
gerechtsdeurwaardersexamen� Dit is 
een vergelijkend (schriftelijk en mon-
deling) examen� Enkel een bepaald 
aantal hoogste scores worden gese-
lecteerd en het behalen van een be-
paald percentage volstaat op zich 
niet om te slagen� Zij die slagen voor 
het examen worden onder de bij wet 
vastgestelde voorwaarden door de 
Koning benoemd tot kandidaat-ge-
rechtsdeurwaarder� 


Wat zijn de mogelijke 

stappen in het 
professionele traject als 
gerechtsdeurwaarder? 

Om tot gerechtsdeurwaarder te wor-
den benoemd dien je eerst een stage 
van minstens 2 jaren te doorlopen bij 
een gerechtsdeurwaarder met min-
stens vijf jaar anciënniteit� Indien je de 
stage succesvol doorlopen hebt, ver-
krijg je een stagecertificaat� 

Nadien kan je ervoor kiezen om deel 
te nemen aan het examen om kandi-
daat-gerechtsdeurwaarder te worden� 
Zij die slagen voor het examen wor-
den door de Koning tot kandidaat-ge-
rechtsdeurwaarder benoemd� 

Na vijf jaar ervaring als kandidaat-ge-
rechtsdeurwaarder kan je je kandi-
datuur indienen om titularis-gerechts-
deurwaarder te worden wanneer er 
een vacante plaats wordt bekend 
gemaakt� Het aantal titularis-gerechts-
deurwaarders wordt immers eveneens 
door de Koning vastgelegd (numerus 

clausus principe)� Een plaats wordt 
bijvoorbeeld vacant bij overlijden van 
een titularis-gerechtsdeurwaarder of 
door het bereiken van de 70-jarige 
leeftijd� Om in aanmerking te komen 
voor benoeming dient men op ver-
schillende evaluatiecriteria te scoren: 
anciënniteit en ervaringen als plaats-
vervangend gerechtsdeurwaarder, 
sociale bekwaamheden, organisatie 
van een gerechtsdeurwaarderskan-
toor, het afleggen van een schriftelijk/
mondeling (dit is onderhevig aan evo-
lutie) examen, het schrijven van juridi-
sche boeken/artikels, enz� 


Zijn er bepaalde tendensen 
in het beroep merkbaar? Is 
de advocatuur veranderd in 
de afgelopen jaren? Wat is 
de toekomst van dit beroep? 

Het beroep van gerechtsdeurwaarder 
maakte de voorbije jaren een dui-
delijke evolutie door, niet in het minst 
omwille van de innovaties op techno-
logisch en digitaal vlak (zoals bijvoor-
beeld de elektronische betekening via 
e-mail)� 

Bovendien wordt er een steeds grote-
re nadruk gelegd op de bemiddelen-
de rol van de gerechtsdeurwaarder� 
Daardoor winnen eigenschappen 
zoals empathie, sociale vaardighe-
den, emotionele intelligentie en com-
municatievaardigheid aan belang in 
de vorming van succesvolle gerechts-
deurwaarders� 

Gerechtsdeurwaarder 
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Wat houdt het in om legal 
interim manager te zijn?

Legal interim management (of kort-
weg “LIM”) is een term die wordt ge-
bruikt voor een tijdelijke functie die 
op zelfstandige basis wordt ingevuld 
door een juridisch profiel� Het komt te-
gemoet aan de noden van bedrijven, 
notariaten en advocatenkantoren om 
tijdelijke afwezigheden (door bv� ziek-
te, zwangerschapsverlof,…) of pieken 
in workload op te vangen, om specifie-
ke projecten aan te pakken waarvoor 
een expert nodig is (dataroom, GDPR, 
compliance,��), of om tijdelijke onder-
steuning te bieden in afwachting van 
een vaste rekrutering� Als LIM-er ben je 
dus een freelance jurist� 

Advocaten, bedrijfsjuristen, legal con-
sultants en notarieel juristen kiezen 
om verschillende redenen om over te 
stappen naar het LIM-statuut� Advoca-
ten willen op deze manier bijvoorbeeld 
eens proeven van het leven als bedrijfs-
jurist, hun eigen cliënteel beter begrij-
pen of hun kennis verbreden� Vaak zijn 
bedrijfsjuristen en notarieel juristen die 
overstappen naar het LIM-statuut toe 

aan meer vrijheid en flexibiliteit� Het is 
ook een ideale manier om afwisseling 
te hebben in je loopbaan en kennis 
op te doen binnen verschillende be-
drijven en sectoren� 



Op welke rechtsdomeinen 
ligt de nadruk? Welke 
specialisaties bestaan er?

De rechtsmateries waarmee je als le-
gal interim manager geconfronteerd 
wordt verschillen logischerwijze sterk 
van het type bedrijf en de sector 
waarin je terecht komt� Legal interim 
managers zijn vaak goede generalis-
ten die voor verschillende opdrachten 
kunnen ingezet worden� Specialisaties 
binnen rechtsdomeinen waarmee vrij-
wel ieder bedrijf geconfronteerd wordt 
zijn bijgevolg populair� De meeste 
freelance juristen zijn daarom ook ver-
trouwd met commerciële contracten, 
handelsrecht, vennootschapsrecht en 
ondernemingsrecht in het algemeen� 

De laatste jaren zien we ook wel dat 
bepaalde specialisaties aan popula-
riteit winnen� Een uitstekend voorbeeld 

LEGAL INTERIM MANAGER 
BIJ EEN BEDRIJF, IN EEN 

ADVOCATENKANTOOR OF IN HET 
NOTARIAAT

Als je houdt van variatie en je je (nog) niet wil binden aan één werkge-
ver, kan de functie van legal interim manager een interessante oplossing 
bieden. LIMers vervullen freelance opdrachten als jurist, en dit hoofzake-
lijk in bedrijven, maar ook in het notariaat of bij advocatenkantoren. De 
functie van legal interim manager is een erg interessante job met veel 
variatie en vrijheid en een ideale manier om snel uiteenlopende erva-
ring op te doen.

L IM



19

LE
G

A
L 

IN
TE

RI
M

 M
A

N
A

G
ER

daarvan is alles omtrent privacyre-
gulering en gegevensbescherming� 
Maar ook kennis van het financieel 
recht (voor banken en financiële in-
stellingen), fiscaal recht en alles wat 
betreft compliance in het algemeen 
zijn gegeerde specialisaties binnen 
het interim gegeven� 


Welke vaardigheden zijn 

van belang als legal interim 
manager? 

Als legal interim manager kom je bij 
verschillende klanten terecht waar je 
soms op korte periode een concreet 
project dient te verwezenlijken of aan 
een specifieke nood dient te beant-
woorden� Bijgevolg zijn vaardigheden 
als flexibiliteit, je snel kunnen aanpas-
sen in een nieuwe werkomgeving en 
multi-inzetbaarheid zeer waardevolle 
eigenschappen� 


Zijn er bepaalde bijkomen-
de opleidingen/examens/di-
ploma’s die je moet behalen?

Er zijn geen specifieke opleidingen 
vereist om het statuut van legal inte-
rim manager te verkrijgen� Bepaalde 
bijkomende certificaten kunnen wel 
een extra bewijs zijn van je kennis in 
bepaalde rechtsdomeinen en vormen 
dus zeker een plus� Zo is het bijvoor-
beeld voor privacyspecialisten een 
voordeel het certificaat van DPO op 
zak te hebben� 


Wat zijn de 

carrièreperspectieven binnen 
het professionele traject als 

legal interim manager?
Het LIM statuut is geen eerste carriè-
restap� Van legal interim managers 
wordt namelijk verwacht dat zij onmid-
dellijk inzetbaar en operationeel zijn� 
Je wordt niet opgeleid en je wordt ver-
ondersteld al over enige professionele 
bagage te beschikken� Bijgevolg is het 
LIM-statuut een stap die volgt na een 
aantal jaren werkervaring� Onze bevin-
ding is dat je minstens 3 jaar professio-
nele werkervaring nodig hebt alvorens 
je interessant bevonden wordt voor 
bedrijven� 

Als legal interim manager ben je een 
externe partij en sta je zodoende bui-
ten de interne bedrijfskeuken� De inter-
ne carrièreladder bij je klanten zal je 
dus niet kunnen beklimmen zoals de 
interne werkkrachten� Soms valt het 
echter wel dat legal interim managers 
na afloop van hun project vast wor-
den aangeworven� 

Alhoewel je geen vooraf uitgestip-
peld carrière pad kan volgen krijg je 
via tijdelijke opdrachten  wel de unie-
ke kans om op zeer korte termijn een 
rijkdom aan ervaring op te bouwen 
in diverse sectoren� Op korte termijn 
bouw je dus zeer waardevolle kennis 
op en een groot netwerk uit� Je zal na 
enkele ervaringen multi-inzetbaar zijn, 
een eigenschap die in het huidige kli-
maat op de arbeidsmarkt zeer hoog 
gewaardeerd wordt�

L IM
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Zijn er bepaalde tendensen 
merkbaar in het legal interim 
management? Is het beroep 
als legal interim manager 
veranderd in de afgelopen 

jaren? 
Het interim management is een vrij 
recent fenomeen in de juridische we-
reld maar is inmiddels een zeer gang-
baar en waardevol carrière-alternatief 
geworden� Specifiek de laatste jaren 
merken we dat het legal interim ma-
nagement aan het boomen is� Daar 
kunnen verschillende redenen voor 
aangehaald worden� Enerzijds raken 
bedrijven raken meer bekend met het 
LIM-statuut en zijn zij overtuigd van de 
kwaliteit die ermee gepaard gaat� An-
derzijds wordt de klassieke 9-to-5 job 
voor de jongere generaties steeds min-
der aantrekkelijk� Mensen zijn steeds 
meer geneigd om bij het uitstippelen 
van hun carrière flexibiliteit met betrek-
king tot het organiseren van hun werk 
voorop te stellen� Daardoor wint het 
zelfstandige statuut steeds meer aan 
belang� Een trend die al langer merk-
baar was in andere sectoren maar 
dus ook zeker in de juridische wereld 
vandaag opmerkelijk is� 

L IM
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Een andere piste die je als jurist kan inslaan is deze van de magistratuur. 
In België stelt de magistratuur bij benadering 10 procent van de juristen 
te werk bij rechtbanken en gerechtshoven, dit zowel bij de ‘zittende ma-
gistratuur’ of de rechters en raadsheren als bij de ‘staande magistratuur’ 
of het openbaar ministerie. De magistratuur speelt een zeer relevante 
en onmiskenbare rol in onze maatschappij en is onmisbaar binnen een 
goed functionerende rechtstaat. 


Wat houdt het in om 
magistraat te zijn? 

Er wordt traditioneel onderscheid ge-
maakt tussen de ‘staande magistra-
tuur’ en de ‘zittende magistratuur’� Met 
die eerste groep wordt verwezen naar 
magistraten binnen het openbaar mi-
nisterie die onderzoeken instellen naar 
strafbare feiten en al dan niet een str-
afvordering instellen in naam van de 
staat� Een zittend magistraat is een 
rechter of een raadsheer binnen een 
rechtbank of een gerechtshof� Zij ne-
men de hen voorgelegde zaken on-
der de loep en vellen een beslissing in 
de vorm van een vonnis of arrest op 
basis van de hen voorgelegde feiten 
en argumenten� 

Als magistraat werk je niet voor klan-
ten of een bedrijf maar sta je ten 
dienste van de maatschappij, je bent 
onafhankelijk en beschikt over een 
grote autonomie in hoe je je werk or-
ganiseert� Een loopbaan in de magis-
tratuur biedt je een intellectueel uitda-
gende en maatschappelijk relevante 
professionele ervaring� 



Op welke rechtsdomeinen 
ligt de nadruk? Welke 
specialisaties bestaan er?

Het spreekt voor zich dat je als jurist 
binnen de staande magistratuur voor-
namelijk met het strafrecht en proce-
durerecht wordt geconfronteerd� Als 
zittend magistraat kan je kiezen tussen 
verschillende rechtsdomeinen waar-
voor de rechtbanken en hoven in ons 
land bevoegd zijn� Binnen een bepaal-
de rechtbank of een hof kan je ervoor 
kiezen om je verder te specialiseren 
in specifieke rechtsmateries� Zo kan je 
er bijvoorbeeld als magistraat bij de 
ondernemingsrechtbank voor kiezen 
je te specialiseren in bouwzaken, het 
insolventierecht, maritiem recht etc� 
Wanneer je echter voor een bepaalde 
rechtbank of een gerechtshof wordt 
benoemd kan je niet zomaar de over-
stap maken naar een rechtbank of 
gerechtshof bevoegd voor een ande-
re rechtsmaterie� In dat geval dien je je 
terug kandidaat te stellen�
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Welke vaardigheden zijn van 

belang als magistraat? 
Als magistraat dien je onafhankelijk 
en onpartijdig te kunnen oordelen� 
Het is verder van belang dat je be-
sluitvaardig bent, ook in situaties die 
niet eenduidig zijn� Magistraten moe-
ten namelijk een bindende beslissing 
kunnen nemen louter op basis van de 
feiten en argumenten die hen door de 
partijen worden voorgelegd� 

Je beslist als magistraat zelfstandig 
over hoe je je werk indeelt en organi-
seert� Dit betekent dat je erg stipt en 
nauwgezet dient te zijn opdat termij-
nen gerespecteerd worden� Luister-
vaardigheid en empathie zijn tot slot 
ook essentiële kenmerken van een 
goed magistraat die billijke beslissin-
gen dient te nemen� 


Zijn er bepaalde bijkomen-
de opleidingen/examens/di-
ploma’s die je moet behalen?

In België kan je alleen magistraat wor-
den na een examen af te leggen ge-
organiseerd door de Hoge Raad voor 
de Justitie� In België zijn er in principe 
drie manieren om magistraat te wor-
den:

1. Als pas afgestudeerde jurist kan je 
niet onmiddellijk magistraat worden� 
De snelste weg na de rechtenstudies 
is om na minstens twee jaar beroep-
servaring deel te nemen aan het ver-
gelijkend toelatingsexamen dat je 
toegang verleent tot de gerechtelijke 

stage van 2 jaar� Nadat deze stage 
succesvol werd doorlopen kan je je 
kandidaat stellen voor een vacante 
betrekking als magistraat� 

2. Indien je minstens vier jaar juridi-
sche professionele ervaring achter de 
rug hebt kan je deelnemen aan het 
examen inzake beroepsbekwaam-
heid� Met het getuigschrift dat je hier-
mee behaalt kan je je onmiddellijk 
kandidaat stellen voor een ambt als 
magistraat� 

3. Indien je reeds ervaring hebt als 
advocaat kan je deelnemen aan het 
mondelinge examen� Indien je dit exa-
men succesvol afrondt, behaal je een 
getuigschrift waarmee je je onmiddel-
lijk kandidaat kan stellen als magis-
traat� 

Eens je geslaagd bent voor het ma-
gistratenexamen en een getuigschrift 
behaald hebt om je kandidaat te stel-
len dien je nog benoemd te worden 
(benoeming voor het leven) en dus 
te voldoen aan de benoemingsvoor-
waarden� Het is dan ook een kwestie 
van wachten op een vacant ambt� 


Wat zijn de mogelijke 

stappen in het professionele 
traject als magistraat? 

Binnen de zittende magistratuur ben je 
ofwel rechter bij een vredegerecht, poli-
tierechtbank, rechtbank eerste aanleg 
(burgerlijke rechtbank, correctionele 
rechtbank, familie- en jeugdrechtbank 
en de strafuitvoeringsrechtbank), ar-
beidsrechtbank of ondernemings-
rechtbank� Een raadsheer word je 
wanneer je wordt benoemd als rech-
ter bij het Hof van Cassatie, een hof 
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van beroep, een arbeidshof of het Hof 
Van Assisen� Je kan ook (onder bijzon-
dere bij wet bepaalde voorwaarden) 
zetelen als rechter bij het Grondwette-
lijk Hof� Je kan gepromoveerd worden 
tot voorzitter (diegene die de leiding 
heeft over de respectieve rechtbank) 
of zelfs tot eerste voorzitter indien het 
gaat om het Hof van Cassatie, een hof 
van beroep of een arbeidshof�

Indien je kiest voor een carrière bin-
nen de staande magistratuur start je 
in principe als parketmagistraat en 
maak je deel uit van het openbaar 
ministerie� Op niveau van het gerech-
telijk arrondissement kan je bij de 
rechtbank van eerste aanleg, de po-
litierechtbank of ondernemingsrecht-
bank benoemd worden tot Procureur 
des Konings� Deze leidt het openbaar 
ministerie in elk arrondissement� Bij de 
arbeidsrechtbank wordt deze functie 
uitgeoefend door de Arbeidsauditeur� 
Bij ieder hof van beroep en arbeidshof 
wordt het openbaar ministerie geleid 
door de Procureur-generaal die de lei-
ding en het toezicht heeft over de des-
betreffende magistraten� 


Zijn er bepaalde tendensen 
merkbaar in het beroep? Is 
het beroep veranderd in de 
afgelopen jaren? Wat is de 
toekomst van het beroep? 

Ook in de magistratuur is een duidelij-
ke trend inzake digitalisering merkbaar� 
Geleidelijk aan wordt de overgang 
gemaakt naar een meer papierloze 
magistratuur� Bovendien zorgt digita-
lisering ervoor dat ook wat betreft de 
magistratuur meer vanop afstand zal 
kunnen gewerkt worden� 

Er is bovendien een duidelijke tendens 
waarbij het zware juridische jargon 
in vonnissen en arresten plaats moet 
maken voor meer bevattelijke taal� 
Algemeen is men ook binnen de ma-
gistratuur bezig met het moderniseren 
van het vak� 

© Alle rechten voorbehouden voor landen.

Niets uit dit witboek mag geheel of gedeeltelijk worden vermenigvuldigd of openbaar 

gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de uitgever.



ADVIES OP MAAT
Voor advies op maat in verband met je 

carrière is er maar één juiste keuze:  
Vialegis werkt met een team  

van professionals die zelf ervaring hebben 
als bedrijfsjurist, als advocaat en/of als 

notarieel jurist� 

Neem gerust contact  
op met ons team  

via 02 290 23 50  
of info@vialegis.be  

voor een vrijblijvend gesprek 


