
OPLEIDING VAN DE MAGISTRA TUUR 
IN BELGIE EN IN FRANKRIJK 

door J. MA TTHIJS 
Gewoon Hoogleraar aan de V.U.B. 

Procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent 

1. Ik hoef U niet te herinneren, Mijnheer de Voorzitter, aan mijn 
vrij sterke en langdurige aarzeling vooraleer ik mij ten slotte door U 
heb laten overhalen om, vandaag, ter inleiding tot dit colloquium, een 
uiteenzetting te houden over de opleiding van de magistratuur 
in ons land. 
Mage het immers duidelijk zijn dat, zowel voor de jurist als voor de 
rechtspracticus, en dan wel hoofdzakelijk voor mij als korpsoverste, 
het een opdracht geldt, waarvan de vervulling bijzonder teleurstellend is. 
Inderdaad, tot slot van de rondgang in een domein waar, hier te 
lande, reeds zoveel had kunnen en moeten verwezenlijkt worden, 
maar waar thans nagenoeg nog alles moet worden opgebouwd en 
ingericht, zal uw dienaar slechts de weinig benijdenswaardige taak 
overblijven zijn betoog te moeten eindigen met het opstellen van een 
proces-verbaal van niet-bevinding, waarvan de negatieve gegevens 
noodzakelijk schril afsteken op de positieve verwezenlijkingen, die 
wat Nederland betreft, ons zo pas door mijn geachte college, Leyten, 
duidelijk werden uiteengezet, terwijl aan de andere kant, ook in 
Frankrijk belangrijke realisaties inzake opleiding van de magistratuur 
bereikt werden, die ik onmiddellijk wens samen te vatten. 

2· Naar luid van het artikel 64 van de Franse grondwet van 1958, 
wordt de President van de Republi~k. in zijn taak van borg voor de 
onafhankelijkheid van het rechterlijk gezag, - hier wordt dus niet 
meer gesproken van rechterlijke macht -, bijgestaan door de Hoge 
Raad van de Magistratuur. 
Deze Hoge Raad heeft o.m. tot opdracht : 

I) de voorstellen te doen voor de benoemingen van de magistraten 
van de zetel van het hof van cassatie en voor de benoemingen van 
Eerste-Voorzitter van de hoven van beroep; 

2) advies uit te brengen over de voorstellen van de Minister van 
Justitie betreffende de benoemingen van de andere magistraten 
van de zetel. 
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3. De aanwerving van de rechters, zomede die van de magistraten 
van het openbaar ministerie, geschiedt op grand van het dubbel 
stelsel van de wedstrijd en van de stage, door bemiddeling van de 
,Nationale School van de Magistratuur", vroeger genoemd het 
,Nationaal Centrum voor ge_rechtelijke studien (,Centre National 
d'etudes judiciaires"- C.N.E.]:), g~~estigd te Bordeaux, en opgericht 
door de ,ordonnanc,~" pr. 58::-1270 van 22 december 1958. 

4· De toegang tot die .,Nationale School" is niet gemakkelijk, althans 
voor de licentiaat in de rechten die geen andere titels kan doen gelden. 
Immers, buiten zijn diploma van licentiaat, moet hij de volgende 
voorwaarden vervUllen ,: 

r) de leeftijd van i7 jaar niet hebben bereikt; 

2) .de Franse nationaliteit bezitten sinds ten minste 5 jaar; 

3) de burgerrechtelijke rechten genieten en van goede mo raliteit zij~; 

4) een regelmatige positie bekleden t.o.v. de wetten op de recturering 
van' de krijgsmacht; 

5) de voorwaarden vervullen tot fysische geschiktheid; 

6) en dan vooral geslaagd zijn in een wedstrijd (concours), die schrifte
lijke en mondelinge proeven omvat, dewelke vrij zwaar blijken; 
Inderdaad : 

De schriftelijke proeven omvatten : 

a) een proef van 6 uren over een onderwerp dat vetband houdt met 
de algemene evolutie van de politieke, economische en sociale 
opvattingen en feiten sinds de helft van de XVII!e eeuw ; 

b) een proef over een onderwerp van burgerlijk recht; 

c) een proef over een onderwerp van strafrecht of van publiek 
recht; 

d) de vertaling van een door de kandidaat gekozen in een vreemde taal 
opgestelde tekst. 

De mondelinge proeven betreffen : 

a) drie ondervragingen over de gerechtelijke organisatie, het burger
lijk- en strafprocesrecht, het handelsrecht en het sociaal recht; 

b) een interview van ongeveer 20 minuten met de jury, op grand van 
het kommentaar van een tekst van algemene aard. 
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5• Worden echter van die wedstrijd vrijgesteld en enkel onder
~orpen aan · een kortstondige mondelinge proef 

r) zij die houder zijn van een diploma van doctor in de rechten, en 
daarenboven 

- ofwel houder zijn van drie diploma's van. hogere studieen; 
·- ofwel minstens gedurende twee jaar assisent geweest zijn in een 

faculteit der rechtsgeleerdheid van de Staat ; 
-· ofwel minstens drie jaar irischrijving tellen op de tabel van de 

Orde der advocaten bij een jurisdictie van de Republiek of van 
een Staat, lid van de E.E.G.; · 

· - ofwel gedurende minstens drie jaar het beroep hebben uitge
oefend va:ri advocaat bij de Raad van State en het Hof van 
Cassatie, van avoUE~, van notaris of van griffier-titularis; 

2) zij die, licentiaat in de. rechten, de hoedanigheid hebben van 
. rijksambtenaar, en geschikt blijken voor de uitoefening van rechter

lijke functies, ingevolge hun bevoegdheid e:ri hun aktiviteit in het 
., juridisch, economisch of sociaal doinein. 

6. De jury, die tot de zopas vermelde schriftelijke en mondelinge 
proeven overgaat is samengesteld als volgt : een raadsheer in het Hof 
van Cas sa tie, voorzitter van de jury; twee professoren van het hager 
onderwijs of geaggregeerden van de faculteiten der Rechtsgeleerdheid, 
of , ma'itres de conferences" van de faculteiten der Letteren; een lid 
van de Raad van State of van het Rekenhof; een magistraat van de 
rechterlijke orde; en desnoods, voor sommige materies, gespeciali
seerde examinatoren. 

7· Het behoort aan die jury, naar de volgorde van de kwoteringen, en 
binnen de perken van het aantal te begeven plaatsen, de lijst op te 
stellen van de kandidaten, die tot de ,Nationale School van de Ma
gistratuur" zullen worden toegelaten, en waar zij hun opleiding van 
magistraat, onder de titel van ,auditeurs van ]ustitie", verder zullen 
genieten, gedurende een schooltijd die, in totaal, 28 maanden bedraagt. 
Het gaat om een bezoldigde stage : eerst, hoofdzakelijk theoretisch, te 
Bordeaux, gedurende 8 maanden; vervolgens in de Franse recht
banken gedurende r 2 maanden, waar zij metterdaad deel nemen aan 
de werking van die gerechten; en ten slotte, gedurende 3 maanden, 
in andere buitengerechtelijke diensten, zoals : een nijverheids- of 
handelsinrichting, een bank, een verzekeiingsmaatschappij, een straf
inrichting, een prefecture, een politie- of rijkswachteenneid, een 
syndikaal organisme en dies meer. 
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8. Op te merken valt dat, vanaf hun opneming in de ,Nationale 
School van de Magistratuur" als ,auditeurs van Justitie", en hun 
benoeming in die hoedanigheid bij besluit van de Minister van 
Justitie, die auditeurs deel uitmaken van het gerechtelijk corps, met 
al de gevolgen die er uit voortspruiten, o.m. wat de berekening betreft 
van de dienstancienniteit en van het pensioen. Zij worden tevens 
geassimileerd aan de magistraten onder oogpunt van de onverenigbaar
heden, de immuniteiten, de rijksmaatschappelijke zekerheid en de 
verloven. 
Daar zij, gedurende hun stage in de schoot van de rechtbanken, deel 
nemen aan de onderzoekingen en aan de beraadslagingen van de 
rechters, zijn ze gehouden tot het ambtsgeheim, waarvoor zij trouwens 
v66r het hof van beroep een bijzondere eed afleggen. 
Ten slotte, genieten zij een vaste wedde, doch zij dienen, bij het einde 
van hun stage, en vooraleer het uitgangsexamen te ondergaan, dat hun 
rangschikking zal bepalen, een schriftelijke verbintenis te ondertekenen, 
waarbij zij de verplichting aangaan minstens IO jaar als magistraat 
te fungeren. 

9· Bij het einde van die opleiding van 28 maanden, wordt de ge
scn{ktheid -van -de auditeurs- van justitie tot de rechtedijke functies 
vastgesteld door hun inschrijving op een rangschikkingslijst, vastge
legd door een daartoe samengestelde jury van zeven leden, onder 
het voorzitterschap van een raadsheer in het hof van cassatie, en 
waarvan twee leden professor moeten zijn van een faculteit van 
rechtsgeleerdheid, en nadat de auditeur voldaan heeft aan een uit
gangsexamen. 
Dit examen is tamelijk zwaar. Het omvat : 

I) het opstellen, gedurende 5 uur, van een gemotiveerde rechterlijke 
beslissing betreffende een burgerlijk geding; 

2) de regeling, gedurende 5 uur, van een strafdossier; 

3) een mondelinge proef van I 5 minuten, die erin bestaat een re
kwisitorium of conclusien, na 3 uren voorbereiding, voor te 
dragen; 

4) een interview gedurende 30 minuten met de jury. 

De auditeurs, die het aantal punten niet hebben behaald, overeen
stemmende met het totaal der coefficienten van de verschillende 
proeven, worden niet op de rangschikkingslijst gebracht, doch de 
jury kan hen de voortzetting van een jaar stage opleggen. 
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Io. Bij het einde van de stage, kiezen de geclasseerde auditeurs zelf 
hun bestemming, naar gelang hun einduitslag, op een lijst van vacante 
posten, door het Ministerie van Justitie opgesteld. 
Hun benoeming geschiedt dan verder door de President van de 
Republiek, op voorstel van de Minister van Justitie, en, wat de 
rechters betreft, mits advies uitgebracht door de Hoge Raad van de 
Magistratuur, advies waardoor het Staatshoofd echter niet gebon
den is. 

I I. Volledigheidshalve, client er te worden aangemerkt, dat zo in 
de meerderheid van de gevallen de benoemingen zullen geschieden 
tussen de geclasseerde auditeurs, nochtans andere kategorieen licen
tiaten in de rechten tot magistraat kunnen benoemd worden zonder 
vooreerst de wedstrijd en de stage in de ,Nationale School van de 
Magistratuur" te moeten ondergaan. Met name : 

1) de rijksambtenaren, wier bevoegdheid en activiteit, in juridische, 
economische of sociale aangelegenheden, geschikt maken voor de 
uitoefening van rechterlijke functies, en die ten minste 8 jaar dienst 
tellen; 

2) de geaggregeerden van de Faculteiten van Rechtsgeleerdheid en de 
docenten in de Rijksuniversiteiten, die minstens twee jaar onderwijs
opdracht hebben vervuld ; 

3) de advocaten, pleitbezorgers, notarissen, griffiers-titularissen met 
minstens 10 jaar dienst bij de Franse gerechten of bij die van de 
Staten, !eden van de E.E.G.; 

4) de attaches van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie 
en de justitie-attaches die, in die hoedanigheid, meer dan I 5 jaar 
functie tellen. 

12. Mage ik, tot slot van dit overzichtelijk schema van de opleiding 
van de Franse magistraten, het verschil onderstrepen tussen de macht 
van de ,Hoge Raad van de Magistratuur" voor en na 1958. 
Die Hoge Raad werd opgericht door de Franse Grondwet van 1946, 
als orgaan van de Rechterlijke Macht, en met het opzet de onafhanke
lijkheid van de magistratuur te verzekeren, o.m. inzake benoemingen 
en bevorderingen. Daarom ook was het die Hoge Raad die de kandi
daten voordroeg aan de President van de Republiek (art. 84-Grondwet 
van 1946). De Franse Grondwet van 4 oktober 1958 heeft de instelling 
van de Hoge Raad van de Magistratuur gehandhaafd, doch, buiten 
de samenstelling en de wijze van aanduiding van zijn !eden, de 
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machten van de Hoge Raad bij de benoeming van de rechters grondig 
gewijzigd. Voortaan, is het niet meer de Hoge Raad, maar de Minister 
van Justitie zelf die de voorstellen tot ben~eming vari de rechters doet; 
de Hoge Raad beperkt er zich toe een advies over die voorstellen uit 
te brengen, op verslag van een van zijn leden. 
Het verschil is aldus opvallend. 
Voor 1958 wanneer de Hoge Raad de benoemingen voordroeg, im.: 
pliceerde het voorstel dat hij voor de kandidatuur gunstig gestemd, 
was. Werd de kandidaat niet voorgedragen, betekende dit de uit
schakeling van de kandidaat. 
De Hoge Raad bezat derhalve een soort vetorecht t.o.v. de kandidaten 
die hij als niet geschikt achtte of niet waardig beschouwde. 
Sinds 1958, heeft de Hoge Raad dit vetorecht verloren, en wordt zijn 
rol herleid tot het uitbrengen van een !outer advies, en vermits de 
benoeming van de kandidaten niet afhankelijk wordt gesteld van he1; 
,overeenstemmend advies", is de Hoge Raad slechts een zuiver raad
gevende instelling geworden : noch de President van de Republiek, 
noch de Minister van Justitie bij zijn voorstellen, is door het advies 
gebonden. 
De enige beperking bij die voorstellen ligt in het feit dat de Minister 
slechts kandidaten mag voordragen die de wettelijk gestelde voor-:
waarden vervullen. lngeval hij een kandidaat mocht voordragen die 
deze voorwaarden niet vervult, ~f. omgekeerd, mocht weigeren een 
kandidaat voor testellen die ze wel vervult, zou een rechtsmiddel 
of verhaal voor de Raad van State, wegens machtsoverschrijding, 
kunnen ingesteld worden. 
Tot zover het Franse stelsel van benoeming en vari voorafgaande op
leiding van de leden van de magistratuut, waarvan het duidelijk is 
dat de smeltkroes gelegen is in de ,Nationale School van de Ma
gistratuur", te Bordeaux. 

13. T us sen hetgeen, in het domein van de voorafgaande opleiding 
van de toekomstige kandidaten tot de magistratuur bij onze Neder
landse vrienden werd gerealiseerd, en, aan de andere kant, bij onze 
zuiderburen, blijk.t ons land eerder een pover figuur te slaan. 
Afgezien van de recente herinrichtihg van de rechtstudien in onze 
Universiteiten, kan in Belgie, noch bij de voorbereiding van toekom
stige magistraten, noch met het oog op hun recrutering, noch ge
durende hun loopbaan, ernstig sprake zijn van werkelijke rationele en 
aangepaste opleiding, behalve een eerste stap ·in die richting gedaan 
door de tijdelijke wet van 8 april 1971 betreffende de gerechtelijke 
stage bij de parketten. 



Het probleem door deze leemte alhier gerezen is er nochtans, nu 
gedurende nagenoeg een halve eeuw, latent. 

x.j.. Reeds op I oktober I9I9, midden de heropstanding van ons land 
uit de puinen en de ellende van de eerste wereldoorlog, had Procu
reur- generaal Alexis Callier er zijn openingsrede v66r het hof van 
beroep te Gent aan gewijd, onder de betekenisvolle titel ; ,de crisis 
van. de rriagistratuur". 

15. Sindsdien, en dichter bij ons, hebben verscheidene hogere 
magistraten, universiteitsprofessoren, en leden van · de balies, het 
onderzoek van het vraagstuk hemomen en uitgediept, veelal in rake, 
soms vinnige, doch moedige ·• bewoordingen ; · hun inspaimingen 
bleven echter vruchteloos en hun voorstellen tot nog toe zonder 
practisch gevolg. 

x6. Docb, vooral :;inds bet in werkingtreden op I november I970 
van de in bet gerechtelijk wetboek opgenornen bepalingen betreffende 

' ' 

de hervormde en vernieuwde gerechtelijke organisatie, · waardoor een 
ongeevenaarde aderlating van magistraten in de geschiedenis van onze 
rechterlijke Orde is geschied, is het probleem bijzonder acuut ge
worden, en vertoont het, thans en voor de toekomst van de judiciaire 
instellingen en van hun recbtsbedeling, zodanig belang dat het 
streven naar een dringende en adekwate. oplossing de algemene be
zorgdheid moet wekken. 
Verscheidene onder de aanwezigen in deze vergadering zullen wellicht 
de herinnering hebben bewaard aan het weinig aangenaam te horen 
betoog, dat ik dienaangaande, twee jaar geieden, als een plicht had 
Beschouwd v66r het hof van beroep alhier te moeten houden, wanneer 
ik ertoe genoopt werd er op te wijzen dat de toekomst van onze ma
gistrcituwr op een keerpunt gekomen was. 
Amper enkele maanden nadien, heeft Arthur Belpaire, bij gelegenheid 
van zijn plechtige installatie als Eerste'" Voortzitter van het hof van 
cassatie, op zijn beurt, en met het gezag waarmede zijn boedanigheid 
van eerste magistraat van het land hem bekleedt, deze alarmkreet 
nog versterkt. 

17. De artikelen I9I en 194 van het gerechtelijk wetboek bepalen de 
voorwaarden gesteld voor hetgeen ik zal noemen de basisbenoemingen 
in de magistratuur. 
Hierbij bedoel ik : de ambten van rechter in de rechtbank van eerste 
aanleg, de arbeidsrechtbank, of de rechtbank van koophandel, en van 
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substituut-procureur des Konings of substituut-arbeidsauditeur. Deze 
ambten zijn m.i. de meest belangrijke, want wanneer Napoleon van 
elke soldaat mocht zeggen dat hij zijn staf van veldmaarschalk in zijn 
ransel draagt, verklaarde Eerste-Voorzitter Belpaire terecht dat, m 
ons land, zulks hetzelfde is voor de jong benoemde magistraat. 

Welke zijn de benoemingsvoorwaarden? 

1) minimumleeftijd van 30 jaar voor de rechter, en van 25 jaar voor 
de substituut; 

2) het voorleggen van het diploma van licentiaat of van doctor in 
de rechten; 

3) de werkzaamheid aan een Belgische balie gedurende rmmmum 
5 jaar voor de kandidaat-rechter, en van 3 jaar voor de kandi
daat substituut. 

Voorheen werd bovendien een mogelijkheid tot benoeming toegekend 
aan hen die gerechtelijke functies hebben uitgeoefend of de rechts
wetenschap hebben gedoceerd aan een Rijksuniversiteit gedurende 
ten minste 2 jaar. 
Voortaan, wordt die mogelijkheid verruimd, zonder tijdsvereiste, tot 
het vervullen- van : -----
a) het notarisambt; 

b) de uitoefening van een ambt bij de Raad van State; 

c) het onderwijs van de rechtswetenschap aan om het even welke 
universiteit; 

d) ten slotte : het vervullen van een .,juridisch ambt", - begrip dat 
voor vrij afwisselende interpretatie vatbaar is -, bij een Rijksdienst, 
of bij een van de instellingen bedoeld in de wet van 16 maart 1954 
betreffende het toezicht op sommige instellingen van openbaar nut. 

18. Kan met die voorwaarden voor het toetreden tot de magistratuur 
vrede genomen worden ? 
Ik laat hier vanzelfsprekend in het midden de overweging dat het 
antwoord gedeeltelijk kan gelegen zijn bij de opvattingen en de waarde 
van ons universitair onderwijs, dat, sinds 1969, wat de rechtsstudieen 
betreft, grondige wijzigingen heeft ondergaan, waarover ik thans 
bezwaarlijk kan uitweiden. 
Ik wens enkel te onderstrepen dat de, in deze materie, verwezenlijkte 
inspanningen tot verbetering van de universitaire rechtsstudieen, 
niets hebben ontnomen aan de aktualiteit van de mening, die, meer 



~~~~-~---

dan anderhalve eeuw geleden, uitgedrukt werd door Merlin, en wei 
in een tijd waar de wetten en reglementaire voorschriften op verre 
na niet de kolossale omvang, de uiteenlopende verscheidenheid, en 
het vrij ingewikkeld, soms ,principeloos" kenmerk hadden van die 
welke de hoven en rechtbanken heden ten dage moeten toepassen, 
verklaren of aanpassen aan de steeds sneller evoluerende economische 
en sociale toestanden, zomede aan de wijzigingen van de maatschappe
lijke ethica. 
Het diploma van licentiaat in de rechten - zo verklaarde deze rechts
geleerde - getuigt er slechts van dat de houder van dit diploma de 
nodige voorbereiding genoten heeft om de studie van de eigenlijke 
rechten met vrucht te kunnen aanvangen. 
Deze waarheid hebben de .,ouderen", reeds moeten ervaren, al kon
den echter toentertijd de wetboeken en gebruikelijke wetten en 
reglementen in een enkele band worden opgenomen. 
Nu zij, in amper een kwart eeuw, tot een vijf- of zestal boekdelen zijn 
uitgegroeid, die dan nog, na een paar jaren, zonder nieuwe of bij
gehouden uitgaven, niet meer betrouwbaar blijken, zijn, heden ten 
dage, de jonge afgestudeerden, al hebben ze evenwel een meer uit
gebreid en op de praktijk afgestemd universitair onderwijs mogen 
genieten dan hun voorgangers, niettemin maar al te dikwijls bezield 
met een zekere afschrik voor de rechtspraktijk in het gerechtsgebouw. 
Bij sommigen, gaat dit gevoel gepaard met een gebrek aan wilskracht, 
ja zelfs met een zekere gemakzucht. 
Zij deinzen dan ook soms terug voor elke ernstige inspanning, en 
grijpen vrij snel naar betrekkingen, waar ze, zonder te hard te moeten 
presteren, rap de nodige geldmiddelen kunnen verkrijgen om deze 
te besteden, en soms te verspillen, aan de pronkzieke ontspanningen 
en vermakelijkheden, waartoe de moderne levenswandel en status
symbolen, alsmede het huidig sociaal conformisme, hen, door middel 
van een barnumpubliciteit, bij de vleet aanlokken. 

19. In het teken van zodanige door sommigen als een onoverkomelijk 
verschijnsel beschouwde toestanden, blijkt dan ook, in de huidige 
tijdsomstandigheden, aan de bij de balie volgehouden stage reeds 
,per se" een bijzondere morele waarde te mogen erkend worden. 
Die stage is m.i. meer dan ooit de passende school, waar onbaatzuchtig 
streven naar bevordering van rechtspraktijk en innig contact met de 
conflicten van de menselijke hartstochten en belangen, de jonge 
jurist opleiden tot de aanpassing van zijn universitaire voorbereidende 
begrippen aan de verscheidene en soms zo ingewikkelde rechtsver
houdingen tussen de !eden en sociale groepen van onze gemeenschap. 
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Met het oog op de uitoefening van gerechtelijke functies, is, naar 
mijn oordeel, de stage aan de balie dan oak principieel een van de 
meest efficiente middelen, en zelfs de onontbeerlijke voorwaarde voor 
een degelijke juridische, technische en morele vorming, evenwel mits 
in achtneming van de gebiedende voorwaarde, dat die stage ernstig 
worde opgevat en verricht, met de bestendige zorg bij de advocaat
stagiair zich, door zelfstudie, gepaard aan wetenschappelijke nieuws
gierigheid en kritische geest, te volmaken, en mits de dagelijkse en 
stevige leiding van de patroon zomede een geregeld waakzaam toezicht 
van de Raad der Orde. 
Het geldt evenwel een jammerlijke vaststelling dat, vooral in de 
kleinere balies, het vervullen van die vereisten dikwijls ·heel wat 
te wensen overlaat, en er soms onbestaande is. 
De voorafgaande stage aan de balie heeft derhalve, zowel onder 
oogpunt van duur als van hoedanigheid, slecht eeri betrekkelijke 
waarde en betekenis. 
Ten opzichte van de advocaat die zijn stage aan de balie heeft vol
bracht en vervolgens · zijn kandidatuur stelt tot· een rechterlijk ambt) 
is het dan oak soms gewaagd, - en al te veel ongelukkige ervaringen 
hebben zulks bewezen -, die stage als enige maatstaf of als enig 
beoordelingskriterium. van zijn professionele waarde, en vooral ·van 
zijn geschiktheid tot de m.agistratuur in acht te nemen. Deze op
merking klemt temeer daar die beoordeling in feite maar al te dikwijls 
moet aanleunen bij soms weinig objectieve en zeer summiere verslagen, 
waarvan de inhoud, bij gebrek aan moed, eerder ingegeven wo'rdt 
door het opzet de kandidaat niet te mishagen of zijn individuele 
betrachtingen niet te schaden, dan wel met het oogmerk uitsluitend 
het algemeen . be lang te dienen. 

20. In verband met het statuut van de rijksambtenaren, moet trouwens 
een gelijkluidend voorbehoud worden gemaakt ten opzichte van de 
kandidaten-magistraten die, zonder stage aan de balie te hebben 
doorgemaakt, en derhalve zonder de minste ervaring van het rechter
lijk debat, enkel bij een Rijksdienst een juridisch ambt hebben ver
vuld, of bij een der ermede gelijkgestelde organismen, waarvan het 
aantal thans niet minc;ler dan zeventig instellingen bedraagt. 

21. Afgezien van deze enkele, en trouwens onvolledige beschouwingen 
over de stage aan de balie en zijn objectieve beoordeling, moet echter 
in de allereerste plaats worden beklemtoond dat,. in de veronderstelling 
als zou de kandidaat tot een rechterlijk ambt, door zijn universitaire 
studien en vervolgens door geleidelijke inwijding tot een nadere 



familiarisering met de levendige praktijk van het recht aan de balie, 
een min of meer voldoende voorbereiding heeft mogeri genieten, van 
hem toch nog heel wat meer eigenschappen dienen te worden geeist, 
die de vervulling betekenen van de talrijke voorwaarden gesteld zowel 
door de uitoefening van de belangrijke functies die de magistraat 
waarneemt als door de sociale opdracht die hem wordt toevertrouwd. 
Het geheel van die voorwaarden ligt besloten in een enkel doch 
veelomvattend woord : de geschiktheid, 
Immers, niet enkel moet er over gewaakt worden dat de toekomstige 
magistraat zich als dusdanig zou aanmelden met een voldoende juri
dische ,bagage", waardoor hij in staat is, in alle domeinen van het 
recht, zijn weg te vinden en er de beginselen van te begrijpen en toe 
te passen, maar er client hoofdzakelijk aandacht te worden geschonken 
aan de mens die hij is. 
In een in 1937 door de Centrale afdeling van het ,Studiecentrum tot 
hervorming van de Staat" opgesteld rapport over de ,Recrutering 
en bezoldiging van de magistratuur", werden de betekenis en de draag
wijdte van dit begrip ,geschiktheid" omschreven in bewoordingen 
die niet beter kunnen uitgekozeri worden, en die thans nog steeds toi: 
leidraad moeten dienen bij de beoordeling en de keus van de kandidaat-:
fuagistraat. 
In een tijd waar men ertoe geneigd is, bij de uitoefening van de 
menselijke aktiviteiten en de aanwerving van degenen aan wie zeoi 
moeten worden toevertrouwd, het humane aspect te verdringen door 
hoofdzakelijk belang te hechten aan de zuivere techniek, blijkt het mij 
gepast zich over de bewoordingen van dit verslag te bezinnen. 
,Het recht, dat de betrekkingen tussen de individuen beheerst, is 
een van de wegen langs dewelke de sociale moraalverwezenlijkt wordt. 
De magistraat moet zozeer doordrongen zijn van die moraal dat 
zijn daden hem rrooit met haar in tegenspraak kunnen brengen, 
zelfs waar de positieve wet niet met een sanctie dreigt. De taak van 
het gerecht moet essentieel vreemd zijn aan elke persoonlijke toe
valligheid. Zij eist veelvuldige karaktereigenschappen; een onver
zwakte standvastigheid tegenover de aanzoekers van gelijk welke 
aard; een volkomen onafhankelijkheid tegenover elke macht en elk 
gezag; besluitvaardigheid, dit wil zeggen de wil om voor elk probleem, 
het weze nog zo ingewikkeld, de gepaste oplossing te vinden, om deze 
op te leggen zonder nutteloos dralen ; de zin voor maat, voor het 
onderling verband van de zaken en voor het evenwicht, wat de ziel 
is van het recht. 
,Ten gevolge van de veelvuldigheid en het ingewikkelde van de maat
schappelijke betrekkingen wordt met de dag in steeds talrijker ge-
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vallen beroep gedaan op de rechter, die, wil hij aan zijn taak niet 
tekort schieten, steeds nieuwe moeilijkheden heeft op te lassen. 
,Werklust is vereist van hem die zich van deze onophoudende 
krachtinspanning naar behoren wil kwijten. 
,De magistraat moet een klare en heldere geest bezitten. Hij moet, 
benevens de grondige kennis van het recht, zijn kennis zonder op
houden op de meest verschillende gebieden volmaken. 
,Hij mag bij de ontwikkeling van zijn algemene kultuur niet ten 
achter staan. 
,De magistraat moet een grate ervaring van mensen en zaken be
zitten. Daartoe komt hij door de voortdurende confrontatie van de 
wetenschap met de levensverschijnselen. Slechts een open en scherp
zinnige geest, daarbij geholpen door zin voor methode en de gave 
van de observatie, kan zich die wetenschap eigen maken. 
,Dit zijn enkele van de essentiele eigenschappen, die de magistraat 
niet mag ontberen wil hij het vereist gezag bezitten, en dit gezag 
mag hem minder door zijn functie zijn verleend dan door hem aan 
zijn functie worden geschonken". 
Ten opzichte van deze veelvuldige geschiktheidsvoorwaarden kan 
geen onderscheid gemaakt worden tussen de rechtsprekend magistraat 
en de magistraat van het openbaar ministerie, want diens taken en 
opdrachten, zijn even belangrijk als die van de rechter, en de beslissin
gen die hij treft kunnen even ernstige gevolgen hebben als die welke 
voortvloeien uit een gerechtelijke uitspraak. 

22. Ondanks het opvallend kapitaal belang van die aangelegenheid 
met betrekking tot de opleiding en de recrutering van de toekomstige 
magistraten, hebben, sinds 4 augustus I 832, datum van onze eerste 
wet betreffende de gerechtelijke organisatie, tot op heden, de opeen
volgende wetten in dit domein uitgevaardigd niet het minste middel 
aangewend om de geschiktheid van de kandidaat-magistraat van de 
eerste graad ernstig te onderzoeken en op de proef te stellen, derwijze 
dat ze, met kennis van zaken en z6 objectief mogelijk, zou kunnen 
beoordeeld worden door de Minister van Justitie, die de verantwoor
delijkheid draagt de eventuele benoeming van de kandidaat aan de 
Koning voor te stellen. 
Geen spoor in de teksten : 

- noch van een louter examen van professionele geschiktheid, 

- noch van een appreciatietest van de stage aan de balie, verricht door 
de overheden van het hof van beroep, van de rechtbank en door de 
stafhouder van de Orde van de advocaten, waaronder de kandidaat 

402 



ressorteert, of door een bijzondere commissie van de Raad, ingeval 
het effectief van de Orde het toelaat, 

- evenmin van de modaliteiten van een gerechtelijk auditoraat of 
secretariaat, waarvan de toegang zou geregeld worden. 

Kortom, zoals ik het bij de aanvang van dit betoog verklaarde, het 
geldt een proces-verbaal van zuivere niet-bevinding, dat, bij ver
gelijking met hetgeen ten deze in het buitenland verwezenlijkt werd, 
tot de onthutsende vaststelling leidt, - waarvoor de Belgische rap
porteurs op internationale rechtscongressen- en bijeenkomsten soms 
moeten blozen -, dat Belgie, samen met Brazilie, het droevig voor
recht geniet geen enkele aanvullende opleidings- of geschiktheids
proef op te leggen aan hen die er willen mee belast worden recht te 
spreken. 

23. Meer nog : geen enkele wetsbepaling vereist, v66r de benoeming 
van de kandidaat, het verplicht advies, uit te brengen aan de Minister 
van Justitie door de betrokken korpsoversten. 
En zo de Minister van Justitie om dit advies, in algemene regel, tach 
verzoekt, dan is het enkel uit loutere traditie, van dewelke het hem 
evenwel volledig vrij staat af te wijken. 
Mage ik er trouwens op wijzen dat het alleenstaand middel van het 
advies van de korpsoversten volstrekt onvoldoende is. 
Weliswaar zijn de korpsoversten de meest aangewezen magistraten 
om aile dienstige inlichtingen te versttekken en een adekwate beoor
deling uit te brengen. Dit geldt dan nog enkel wanneer de korpsoverste, 
als dusdanig, gedurende een lange tijdspanne zijn leiding en toezicht kan 
uitoefenen in hetzelfde rechtsgebied, dat hem derhalve grondig is be
kend en waar hij innig vertrouwd is met de persoonlijkheid van talrijke 
leden van de gerechtelijke milieus. 
Doch, van al de eigenschappen die van de kandidaat-magistraat 
dienen te worden geeist, om er te kunnen toe besluiten dat hij al dan 
niet geschikt is tot het ambt van substituut of van .rechter, heeft de 
korpsoverste zich niet persoonlijk kunnen vergewissen. Terwijl hij 
zelf zich derhalve geen rekenschap heeft kunnen geven van de hoe
danigheden en gebreken van de kandidaat, beschikt de korpsoverste 
desaangaande maar al te dikwijls over te geringe appreciatiecriteria, 
soms vooral over subjectieve of onvolledige indrukken, die de oorzaak 
kunnen zijn van spijtige dwalingen of vergissingen. 
Er client dan ook een meer probaat middel te worden aangewend, dat 
zou toelaten de beoordeling over de geschiktheid van de kandidaat 
op meer objectieve gronden te vestigen. 



24. Drie stelsels treden desaangaande op de voorgrond : de wedstrijd, 
het bekwaamheidsexamen en de gerechtelijke stage. 
I~ de landen van het Europa van de ,zes", - om zich tot deze te 
beperken -, wordt ofwel het ene of het ander ofwel een combinatie 
van deze stelsels toegepast. 
In ons land, genoot aanvankelijk nl. tussen de jaren r846 en 1896, 
de wedstrijd, uitsluitingsmiddel van de minder begaafden, de voorkeur. 
Sindsdien heeft het eventueel invoeren van de wedstrijd geen andere 
aanhangers meer gevonden dan Marc-Antoine Pierson, advocaat bij 
het hof van beroep en buitengewoon hoogleraar aan de , Universite 
Libre de Bruxelles", thans voorzitter van de Senaatscommissie voor 
de Justitie, die, in 1954, in zijn omstandige verhandeling in ,Les 
Novelles" - ,Procedure civile" - B.I. - ,De !'organisation judiciaire 
et de la competence", onder nr. 1412, van mening is dat, op grand van 
de afdoende uitslagen bereikt door het stelsel van de schiftingsproeven 
toegepast voor de recrutering van de substituten van het auditoraat bij 
de Raad van State, ook voor de aanwerving van de toekomstige 
rechters en substituten van de gerechtelijke orde, het beste selectie
middel zou bestaan in een wervingswedstrijd, die, ingeval van gunstig 
gevolg, de weg zou openen tot een stage van drie jaar, hetzij op het 
parket voor de kandidaten-substituten, hetzij in de rechtbank voor 
de kandidaten-rechters, met op het einde van die stage een eindproef, 
die recht zou geven op een benoeming. 
Op 9 november r 897, werd door Jules Lejeune een wetsvoorstel in de 
Senaat ingediend, dat echter niet verder geraakte dan de goedkeuring 
door de Senaatscommissie voor de Justitie. 
Het duurde vervolgens tot in 1936, wanneer de Regering plots besloot 
het probleem van de aanwerving voor de magistratuur op te lassen 
door middel van het bekwaamheidsexamen. . 
Het K.B. van 20 oktober 1936, waarbij deze proef in onze gerechtelijke 
organisatie gehuldigd werd onder de naam van ,beroepsexamen", 
bezweek echter onder de uitgesproken ongunstige reactie in de parle
mentaire milieus en in de schoot van sommige balies, en het besluit 
bleef buiten toepassing, om ten slotte te worden opgeheven door het 
gerechtelijk wetboek. 

25. Intussen, was in de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg, 
stilaan het stelsel gehuldigd en uitgebreid geworden van het op
nemen, in de kabinetten van sommige substituten, van jonge doctors 
in de rechten, meestal ook ingeschreven op de tabel van de advocaten
stagiairs, die aldaar, vrijwillig en onbezoldigd, met het oog op een 
latere eventuele kandidatuur tot substituut-procureur des Konings, 



hun voorbereiding kwamen volmaken, door, onder de Ieiding en het 
toezicht van een parketmagistraat aangeduid door de procureur des 
Konings, deel te nemen aan de menigvuldige dagelijkse practische 
taken van het openbaar ministerie. 
De opgedane ervaring heeft bewezen dat deze onbezoldigde stage op 
het parket een uitstekend middel is, niet enkel om de stagiair degelijk 
op te leiden in de practijk van het strafrecht, het strafprocesrecht en 
de ermede verband houdende wetenschappen (criminologie, crimi
nalistiek, psychiatrie, geestespathologie, sociologische navorsing), 
maar bovendien, en wel in de eerste plaats, om de korpsoversten in 
de gelegenheid te stellen, aan de hand van dagelijkse bevindingen over 
een voldoende tijdspanne, er zich van te vergewissen of de aspirant
substituut al dan niet blijk gaf van de menigvuldige intellectuele, 
professionele, karakteriele en morele eigenschappen, waardoor hij 
werkelijk aanleg genoeg heeft, mede de roeping, om, ingeval van 
benoeming, er staat te mogen op maken. 

26. Ofschoon dit aldus officieus toegepast stelsel niet ten voile 
doelmatig is omdat de stagiair niet naar de terechtzitting gaat, 
waar nochtans de substituut het belangrijkste deel van zijn taak 
heeft te vervullen, heeft het niettemin, op grand van de bereikte 
resultaten vrij snel de aandacht van de gerechtelijke milieus gevestigd 
op de gerechtelijke stage als pertinent en efficient criterium om de 
geschiktheid van de kandidaat-magistraat zakelijk en objectief te be
oordelen. 
En z6 komt het dat, op 13 juli 1948, de toenmalig Minister van 
Justitie, Paul Struye, thans voorzitter van de Senaat, een wetsontwerp 
bij de Senaat indiende ,tot regeling van de aanwerving voor de ma
gistratuur", en afgestemd op de onbezoldigde gerechtelijke stage ge
durende een jaar als ontvankelijkheidsvoorwaarde van een benoeming 
tot : rechter in de rechtbank van eerste aanleg, vrederechter, sub
stituut-procureur des Konings, referendaris of adjunct-referendaris 
bij een rechtbank van koophandel. 
Dit wetsontwerp heeft evenmin enig verder gevolg gekend. 
Een voorontwerp van wet dd. 15 september 1951, opgevat in dezelfde 
zin, onderging hetzelfde lot. 
Uit deze ijdele pogingen kon evenwel de bepaalde orientering worden 
ontwaard dat een degelijk opgevatte, ingerichte en gecontroleerde 
gerechtelijke stage als het best gepaste middel wordt beschouwd om, 
onder oogpunt van professionele opleiding en onderzoek naar de 
geschiktheid van de kandidaat-magistraat, een efficiente recrutering 
van de magistratuur te bevorderen. 



27. Dit was oak de zienswijze van de Koninklijke Commissaris voor 
de Gerechtelijke Hervorming, wanneer, na het probleem, zowel van 
nationaal standpunt uit als bij rechtsvergelijking, in zijn verslag 
breedvoerig te hebben besproken, hij, in zijn antwerp van gerechte
lijk wetback, onder het artikel 28 5 de volgende algemene bepaling 
inlaste: 

,om voor de eerste maal tot werkend magistraat te worden benoemd, 
moet men ten minste drie jaar stage hebben doorgemaakt en, na afloop 
daarvan, van zijn bekwaamheid hebben doen blijken op de wijze die 
de Koning bepaalt 

,De stage stelt, voor zolang zij duurt, de kandidaat vrij van de voor
waarden van beroepsuitoefening die in de artikelen 189 en 192 zijn 
gesteld" - nl. werkzaamheid aan de balie gedurende ten minste vijf 
of drie jaar. 

,Zij die gedurende ten minste vijf jaar een ambt hebben uitgeoefend 
als lid van de Raad van State of het recht hebben onderwezen aan een 
Belgische Universiteit zijn van die stage vrijgesteld." 

Deze bepaling van het antwerp heeft aanleiding gegeven tot langdurige 
besprekingen zowel in de verenigde Commissies voor de Arbeid en 
voor de-Justitie van-de-Kamer en de Senaat, als in die voor de Justitie 
van de Senaat. 
Gewezen werd op de moeilijkheden en bezwaren die de gerechtelijke 
stage kan opleveren : toelating tot de stage, toekenning van een be
zoldiging gedurende de stage, beoordeling van de geschiktheid van de 
stagiair, rechten van de stagiair die na de stage geschikt wordt ver
klaard. 
Deze discussies zijn tenslotte uitgelopen tot de schrapping van het 
artikel 285 uit het antwerp, ,met dien verstande, - zo luidt het 
verslag van de rapporteur, senator Carlos De Baeck -, dat het vraag
stuk van de toelating tot de ambten van de rechterlijke orde open 
blijft, later zal worden herzien en het voorwerp zijn van een afzonder
lijke wet". 
En zo staan we dus in Belgie nag steeds voor dezelfde leemte in onze 
gerechtelijke organisatie. 

28. De dwingende noodzaak gerezen door het in werkingtreden van 
het gerechtelijk wetback op I november 1970, heeft echter de Minister 
van Justitie genoopt tot een dringende en voorlopige noodoplossing, 
opgenomen in de wet van 8 april 1971, tot organisatie van een ge
rechtelijke stage, doch waarvan de toepassing verstrijkt na een tijds
panne van zes jaar. 



Opzet van de wet was tweevoudig : 

I) in de eerste plaats, door de instelling van een gerechtelijke stage, 
voorzien in het tekort aan val waardige kandidaten voor het ambt 
van het openbaar ministerie in de parketten bij de rechtbanken van 
eerste aanleg, in de krijgsauditoraten en in de arbeidsauditoraten. 

2) vervolgens, - en ik verwijs ten deze naar de bewoordingen van 
de memorie van toelichting - aan degenen die ,er niet aan den
ken hun inschrijving bij een balie te vragen aangezien de eerste 
jaren beroepswerkzaamheid als advocaat-stagiair meestal een 
kennelijk onvoldoende rendement oplevert om in de levensbehoef
ten te voorzien", doch die zich tach aangetrokken voelen door de 
magistratuur, de gelegenheid te geven ,het bewijs van hun be
kwaamheid met het oog op een benoeming in de magistratuur te 
kunnen leveren door de uitoefening van de rechtspraktijk, binnen 
het bestek van gerechtelijke ambten, onder de vorm van een 
bezoldigde stage". 

De wet heeft derhalve de Minister van Justitie ertoe gemachtigd, bij 
louter ministerieel besluit, tot het ambt van stagiair bij een parket, 
doctors of licentiaten in de rechten aan te wijzen, die ten minste 22 jaar 
en ten hoogste 30 jaar oud zijn, en die ten minste een jaar stage bij de 
balie doorgemaakt hebben. 
Die aanwijzing geldt voor een jaar; zij kan na ad vies van de gerechte
lijke overheid tweemaal worden vernieuwd. 
Maximumduur van de bezoldigde stage bij het parket is dus : 3 jaar, 
en die stage staat gelijk met de uitoefening van de juridische ambten 
bedoeld in de artikelen I 9 I en I 94 van het gerechtelijk wetboek. 
Ieder jaar, voor 3I juli, stelt de Minister van Justitie het aantal vast 
van de stagiairs; dit aantal mag niet grater zijn dan een tiende van de 
formatie der parketmagistraten voor het gehele Rijk, zoals vastgelegd 
door de wet van 7 juli I969. 
In laatste instantie, werd d1t aantal stagiaires bepaald op : 36. Daar
van : I 5 voor het rechtsgebied van het Hof van beroep te Brussel ; 
IO voor het rechtsgebied van het Hof van beroep te Luik; I I voor het 
rechtsgebied van het Hof van beroep te Gent (I). 
Wat het statuut betreft van de stagiair client te worden aangemerkt 
dat zijn ambt onverenigbaar is met iedere andere bezoldigde betrek
king, met een openbaar mandaat of met een beroep, terwijl hij noch
tans niet de hoedanigheid bezit van magistraat. 

(1) M.B. 19 mei 1972. 



Nochtans, kan hij, naar gelang het geval, door de procureur-generaal 
bij het hof van beroep of door de auditeur-generaal bij het militair 
gerechtshof, aangesteld worden tot officier van gerechtelijke politie, 
hulpofficier respectievelijk van de procuceur des Konings, van de 
arbeidsauditeur of van de krijgsauditeur. 
Na een jaar stage, kan hij door de procureur-generaal of door de 
auditeur-generaal worden aangesteld om de strafvordering geheel 
of ten dele uit te oefenen, zodus om de taken van een magistraat van 
het openbaar ministerie, althans in strafzaken, metterdaad waar te 
nemen. 

29. Hoe beperkt de draagwijdte mage zijn van de tijdelijke her
vorming gehuldigd door de wet van 1971, toch mag ik hier verklaren 
dat dit wetgevend experiment, althans wat het rechtsgebied van het 
hof van beroep van Gent betreft, na verloop van een jaar, reeds uit
stekende resultaten heeft opgeleverd, en ongetwijfeld als een aanmoedi
ging mag worden beschouwd om, met het oog op een duurzame oplos
sing van de opleiding van de magistratuur in ons land, een beslissende 
optie te nemen op het stelsel van de gerechtelijke stage. 

30. Mijn persoorilijke optiek over de mogelijke oplossing van dit kies 
probleem heb ik, met al de geboden bescheidenheid, een tweetal jaren 
geleden uiteengezet ; de beschouwingen die ik daarbij heb gemeend 
te mogen doen gelden heb ik doen voorafgaan van de verklaring dat 
, het innemen van een strak standpunt de uitdrukking zou zijn van een 
verwaande vermetelheid". 
Onder het voordeel van die voorafgaande opmerking meen ik tach 
dat onze vergadering van heden zich wel degelijk bewust is van : 

1) de onontbeerlijke en dringende noodzakelijkheid van een meer 
uitgediepte praktische opleiding van de toekomstige rechters en 
substituten; 

2) het uitkiezen van een adekwaat, efficient en objectief middel om de 
geschiktheid, onder alle oogpunten, van de toekomstige magistraten 
degelijk en zo volledig mogelijk te kunnen beoordelen. 

Er client dus optie te worden genomen op een stelsel, dat de meeste 
waarborgen schijnt te bieden voor het bevorderen zowel van de hoe
danigheid als van het gezag van de magistratuur, terwijl er rekening 
moet gehouden worden met het rechtmatig verlangen van de jongeren 
dat hun roeping naar het ambt van magistraat niet van meetaf aan zou 
worden gestremd of gestuit door de geldelijke en materiele eisen van 



· het moderne levensbestaan, die hen er zouden toe nopen een andere 
betrekking in de prive-sector of in de administratie te aanvaarden. 
Dit laatste vereiste meen ik te moeten beklemtonen. 
Het wil mij inderdaad voorkomen dat, zo men de jonge licentiaten 
en doctors in de rechten wil aanmoedigen tot een carriere in de 
magistratuur, in de eerste plaats rekening moet worden gehouden met 
het feit dat hun universitaire studien minstens vijf jaar duren, met 
bovendien normaliter het vervullen van een militaire dienstverplich
ting van een jaar, zodat zij doorgaans, ten vroegste, op drieentwintig 
jarige leeftijd werkelijk aanvang kunnen nemen met de uitoefening 
van een winstgevend beroep. 
Aan de andere kant, naar hetgeen ik persoonlijk, op grand van een 
meer dan drieenveertige jarige ervaring van advocatuur en gerechtelijk 
ambt, meen te mogen besluiten, lijdt het geen twijfel dat aileen de 
STAGE het rniddel is om, op pertinente en afdoende wijze, de eige
schappen en geschiktheid van de kandidaat-magistraat te kunnen 
testen en beoordelen. 
Ten slotte, wegens de redenen waarover ik reeds heb uitgeweid, is het 
onontbeerlijk dat die stage zou aanvangen aan de balie, waar de jonge 
licentiaat of doctor in de rechten, op voorwaarde van er met moed en 
geestdrift te willen werken, zich, benevens de techniek van de rechts
praktijk, het best de eerste begrippen eigen maakt van die mensen
kennis, zonder dewelke het onmogelijk is met menselijkheid op te 
treden. 

31. Indien men evenwel die stage aan de balie, die tach zelden winst
gevend is, zou uitstrekken over een tijdspanne van verscheidene jaren, 
- namelijk twee, drie of vijf jaar, zoals, naar gelang het geval, thans 
bepaald wordt door het gerechtelijk wetboek -, en pas nadien de 
gerechtelijke stage aan de kandidaat-magistraat zou opleggen, leidt 
ons zulks tot een minimumleeftijd van 25, 26 of 28 jaar. 
Het valt m. i. te vrezen dat een daaropvolgende opgelegde gerechte
lijke stage, van zodanige duur is dat zij een doelmatige opleiding en 
een degelijke beoordeling zou toelaten, vrij zwaar zal wegen op de 
materiele toestand van de belanghebbenden, en ontmoedigend zal inwerken 
op degenen die zich de weelde niet kunnen veroorloven na een beroeps
opleiding, gespreid over vijf jaar en meer, zelfs voorlopig geen vol
doende inkomen te hebben, en dit op een leeftijd waarop iedereen 
recht heeft op het stichten van een gezin. 
Uit deze concrete voorstelling en uit dit zorgwekkend uitwerksel 
kunnen onrniddellijk twee gevolgterkkingen worden gemaakt die 
elkaar aanvullen : voor de gerechtelijke stagiairs het inkorten van de 



duur van de stage aan de balie, en een waardige bezoldiging van de 
gerechtelijke stage. 
In de opgegeven dwingende omstandigheden, meen ik te mogen voor
opstellen dat deze duur zou kunnen teruggebracht worden tot een 
jaar, al geef ik dadelijk toe dat deze suggestie de traditionele opvat
tingen over de duur van de stage aan de balie krenkt. Doch, de wet
gever van het gerechtelijk wetboek zelf heeft daarvan het voorbeeld 
gegeven door het volledig verzaken van het principe dat de benoeming 
tot een ambt in de magistratuur een stage bij de balie moet vooraf
gaan, o. m. ten op zichte van de juridische adviseurs in de Rijks
diensten en ermede gelijkgestelde instellingen. 
Verder moeten, naar mijn bescheiden oordeel, alle licentiaten en 
doctors in de rechten voor de gerechtelijke stage in aanmerking 
kunnen komen, want, zo men deze stage noodzakelijkerwijze als een 
ruim schiftings- en orienteringsmiddel opvat, zou de beperking tot die 
stage door een voorafgaande proef de uitsluiting kunnen medebrengen 
van gegadigden wier waarde door de stage precies aan het licht kan 
komen. 
Aan de andere kant, rijst de vraag of, in verband met het door de wet 
beperkt aantal in de magistratuur van de gerechtelijke orde te begeven 
plaatsen, het nochtans niet noodzakelijk is het aantal jaarlijks aan t~ 
stellen gerechtelijke stagiairs in evenredigheid tot dit aantal voormelde 
plaatsen te beperken, wat derhalve toch een schifting impliceert, die 
uiteindelijk onder de bevoegdheid van de Minister van Justitie moet 
ressorteren ? 
Alles wel overwogen, lijkt het mij moeilijk deze schifting te ontgaan. 

32. Doch het best gepaste middel om ze te verrichten is vanzelf
sprekend kies. 
Het middel van de wedstrijd, thans, onder de naam van , vergelijkend 
ex amen", bij ons in werking bij de Raad van State, en, - zoals ik het 
bij de aanvang van dit betoog heb gemeld -, in Frankrijk, op een 
ruimere schaal, toegepast om toegelaten te worden tot de ,Nationale 
School van de Magistratuur", te Bordeaux, stuit op de bezwaren, die 
door wijlen de Koninklijke Commissaris voor de Gerechtelijke Her
vorming, Charles Van Reepinghen, werden onderstreept. 
Bij zijn inleidende toelichtingen over de situatie in Nederland, heeft 
mijn geachte collega, Leyten, er aan herinnerd dat miin persoonlijke 
voorkeur ging naar de selectie van de kandidaten tot de gerechtelijke 
stage, die, zoals in Nederland, zou ressorteren onder de bevoegdheid 
van de Minister van ]ustitie, doch met dien verstande dat de Minister, 
bij het opnemen van die verantwoordelijkheid, zou worden bijgestaan 
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en voorgelicht doot rwee selectiecommissies, - een nederlandstalige 
en een franstalige -, ieder samengesteld uit 5 leden, allen benoemd 
door de Minister van Justitie, met name : 

- een raadsheer in het hof van beroep ; 

- een magistraat van het parket-generaal ; 

- een rechter in een rechtbank van eerste aanleg; een substituut-
procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg; 
heiden met minstens IO jaar dienst; 

- een advocaat met minstens ro jaar inschrijving aan de balie. 

Zoals dit in Nederland het geval is, zou de Minister van Justitie, 
eenmaal 's jaars, in het ,Staatsblad" en in andere kranten, bekend 
maken dat de licentiaten en doctors in de rechten, die de minimum
leeftijd hebben bereikt van 22 jaar, hun militaire dienstplicht hebben 
vervuld of daarvan definitief zijn ontslagen, en sinds ten minste een 
jaar als advocaat-stagiair werkzaam zijn aan de balie, zich bij hem 
kunnen melden ten einde in aanmerking te komen voor een aanstelling 
tot gerechtelijk stagiair (in Nederland de ,R.A.I.O." (rechterlijk 
ambtenaar in opleiding), mits aanduiding van hun taalrol. 
Overgemaakt door de Minister van Justitie aan een van beide slectie
commissies, zou de bevoegde commissie, op grand van aile door haar 
ingewonnen inlichtingen, aan de Minister een gemotiveerd advies 
uitbrengen over ieder van de gegadigden, tot beloop van een vijfde 
of een vierde van de formatie, in het gehele Rijk, voor de rechters in de 
rechtbanken van eerste aanleg, de beroepsrechters in de arbeidsrecht
banken en in de rechtbanken van koophandel, en voor de substituten
procureur des Konings, substituten-arbeidsauditeurs en substituten
krijgsauditeurs. Op grand van dit advies, zou de Minister van Justitie 
de gegadigden aanduiden voor een gerechtelijke stage, met aanwijzing 
van de rechtbank waar die stage zou doorgaan. 
Naar mijn bescheiden oordeel, wil het mij voorkomen dat een eerste 
proeftijd van vier maanden, zoals in Nederland, niet noodzakelijk is; 
een ernstige schifting maakt het immers niet aannemelijk dat reeds in 
de vier eerste maanden het tegendeel zou kunnen blijken van het 
oordeel van de selctiecommissie. 
lndien ik mij niet vergis, luidt trouwens oak de huidige zienswijze in 
Nederland in die zin. 

33. Wat nu de duur van de gerechtelijke stage betreft, is het op
vallend dat, naar het Nederlandse stelsel, een opleiding van zes jaren, 
- hoe nuttig deze oak mage zijn -, tach heel wat te lang i3. Het uit-
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schakelen van dit bezwaar klemt temeer daar, naar luid van de op
vatting die ik naar voren durf brengen, de gerechtelijke stagiair, 
vooraleer als dusdanig te worden aangesteld, een voorafgaande stage 
aan de balie van ten minste een jaar zal hebben doorgemaakt. 
Het schijnt mij trouwens ook niet gezond, dat de gerechtelijke sta
giair, vooraleer hij over zijn toekomstige carriere zekerheid zal kunnen 
hebben, een leeftijd zou moeten bereiken van minimum negenen
twintig tot dertig jaar, en aldus de aantrekkingskracht van de ,jon
geren", mede het ontsluieren van verdoken roepingen tot de magistra
tuur, volkomen zouden worden ontzenuwd. 
Daarom ben ik de mening toegedaan dat de gerechtelijke stage de 
duur van twee jaren niet zou mogen overschrijden, wat trouwens 
een voldoende tijdspanne moet zijn om over de opleidingsgraad en 
de geschiktheid van een kandidaat-magistraat, met kennis van zaken, 
een oordeel uit te brengen. 

34· De indeling van die tweejarige gerechtelijke stage zou ik als 
volgt opvatten : 

1) Het eerste jaar: opleiding in het parket van de procureur des Konings 
of van de krijgsauditeur, waar de stagiair, gehouden tot het beroeps
geheim, geleidelijk zal vertrouwd geraken met al de eisen en bij
zonderheden van het strafrechterlijk opsporingsonderzoek, het ver
zekeren van leiding en het verstrekken van aanwijzingen en richtlijnen 
aan opsporingsambtenaren- en agenten zal aanleren, deel zal nemen 
aan de kontakten en besprekingen met de onderzoeksrechters ingeval 
van gerechtelijk strafonderzoek, en zich inwijden in de moeilijke 
praktijk van het treffen van de beslissing aangaande het aanbrengen 
van de zaak ter terechtzitting, het deponeren ervan, of de mogelijkheid 
tot transactie, wat hem telkens voor de taak zal stellen zich een 
inzicht te verwerven in de juridische waarde van de zaak, in de ruimste 
zin van het woord, en het geven van juridische vormen aan het 
feitenmateriaal. 
Van hoofdzakelijk belang bij deze stage is vanzelfsprekend de bege
leiding van de jonge stagiair onder het verantwoordelijk toezicht 
en de metterdaad verzekerde directie van een door het parketshoofd 
aangeduide ervaren substituut die de rol zal vervullen van algemene 
mentor. 
Deze laatste zal tevens nauwlettend moeten nagaan of bij zijn stagiair 
bepaalde persoonlijke eigenschappen aldan niet, althans latent aanwezig 
zijn, o. m. : werklust en lief de voor het ambt; vermogen om, met 
niet aflatende ijver en studiezin, soms in moeizame materiele detail-
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arbeid, door te dringen tot de kern van het geding ; inzicht in de 
sociale verhoudingen zomede in de structuur en werkwijze van de 
instellingen die bij de rechterlijke macht nauw betrokken zijn, zoals 
de politie, het gevangeniswezen, de reclassering en de organen van de 
jeugdbescherming; begrip voor de gedragingen van de mensen, en 
derhalve gezond oordeel en takt; besluitvaardigheid en zin om de 
zaken vlot af te werken. 

35. Na verloop van dit eerste jaar stage, zal het wellicht mogelijk 
zijn, vooreerst een voorgelichte opinie vast te leggen met betrekking 
tot de vraag of de stagiair al dan niet geschikt blijkt tot de uitoefening 
van gerechterlijke funkties. 
In ontkennend geval, zou aan de stage een einde worden gesteld. 
In bevestigend geval, behoort het, mijns inziens, alsdan aan de stage 
een orientering te verstrekken door een oordeel uit te brengen over de 
vraag of de stagiair aanleg vertoont 6fwel voor het ambt van magistraat 
van het openbaar ministerie, 6fwel voor het ambt van rechter. 

2) Naar gelang van het antwoord op deze vraag, zou vervolgens het 
tweede jaar van de stage volbracht worden : 

a) hetzij verder op het parket van de procureur des Konings of van de 
krijgsauditeur, en, voor de licentiaten in het sociaal recht, op het 
arbeidsauditoraat. Tijdens dit tweede jaar, zou de stagiair, krachtens 
een schriftelijke aanstelling van de procureur-generaal bij het Hof 
van beroep of van de auditeur-generaal bij het militair gerechtshof, 
kunnen bekleed worden met de hoedanigheid van officier van ge
rechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des konings, en 
tevens belast worden zowel met de uitoefening van de strafvordering, 
oak op de terechtzittingen, als met het uitbrengen van adviezen in 
burgerlijke, commerciele of sociale zaken; 

b) hetzij integendeel in de schoot van de rechtbank van eerste aanleg 
of van koophandel, of, voor de licentiaten in het sociaal recht, van de 
arbeidsrechtbank, en hun respectieve gri.ffie. 

Aldaar zou de stagiair onder de leiding en het toezicht worden ge
plaatst van een door de voorzitter van de rechtbank aangeduide 
rechter, die in het bijzonder zou worden belast met de opleiding van 
de stagiair. 
Deze laatste zou de terechtzittingen bijwonen, en - vooral in straf
zaken - de dossiers inzien. Hem zou vervolgens het opstellen worden 
aangeleerd van ontwerpen van vonnissen of proefvonnissen en van an
dere beschikkingen of gerechtelijke akten, zomede de techniek van het 
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verhoor op de terechtzitting in strafzaken en van het getuigenverhoor 
in burgerlijke, commerciele of sociale zaken. Met bijstand van de 
hoofdgriffier of van een ervaren griffier, zou hij nader kennis maken 
met de organisatie, de administratie en de bedrijvigheid van de 
griffie, terwijl hij, als geassumeerd griffier, af en toe de jeugdrechter 
zou bijstaan en deze vergezellen bij zijn bezoek aan inrichtingen voor 
geplaatste minderjarigen. 
Hij zou ten slotte deelnemen aan de beraadslagingen van de rechters, 
-vanzelfsprekend met loutere raadplegende stem -, uitgenodigd 
worden een beredeneerde zienswijze uit te brengen over het berechten 
van het geschil, en, in strafzaken, over de uitspraak nopens de schuld, 
over de toemeting en over de aard van de op te leggen straf of van de 
eventueel te treffen maatregel. 
Kortom, hij zou aldus opgeleid worden in de funktie om recht te 
spreken en hierbij het bewustzijn verwerven dat deze opdracht erop 
gericht is, door middel van de wet en van de rechtswetenschap, en 
vooral van hun aanpassing aan ieder concreet geval, een rechtvaardige 
oplossing te geven aan een probleem, dat in de eerste plaats steeds een 
menselijk probleem is, waarvan de ontknoping de rechter tegelijkertijd 
aandachtig ;moet maken voor de sociale gevolgen van zijn beslissing. 

3) Verder rijst nu de vraag : op welke wijze zou de stage beoordeeld 
worden ? 
Onder voorbehoud van elk ander misschien meer efficient geacht 
systeem, het ik gemeend het als volgt te mogen opvatten : 
Vooreerst, wens ik te doen opmerken dat, op elk ogenblik, en wegens 
gewichtige redenen, door de Minister van Justitie, op voorstel van 
de hierna vermelde commissie, aan de stage een einde mag worden 
gesteld, nadat de minister de betrokkene heeft gehoord. 
Bij het verstrijken zowel van het eerste als van het tweede jaar be
zoldigde gerechtelijke stage, zou door de mentor van de stagiair 
schriftelijk verslag worden uitgebracht aan zijn korpsoverste, die het 
samen met zijn op- of aanmerkingen en advies, zou doorsturen aan 
een bijzondere commissie, de ,Commissie van de Stage", opgericht in 
de schoot van ieder hof van beroep, en samengesteld uit de Eerste
Voorzitter van en de procureur-generaal bij dit hof of de auditeur
generaal bij het militair gerechtshof, naar gelang het geval, de korps
overste van de rechtbank of van het parket waar de stage volbracht 
werd, en de stafhouder van de Orde der advocaten bij laatstvermelde 
rechtbank of het door hem daartoe aangeduid lid van de Raad der 
Orde. Na het verstrijken van het eerste jaar van de stage, zou die 
commissie, de stagiair vooraf gehoord, een collectief advies uit-



brengen over zijn verdere geschiktheid tot voortzetting van de stage 
en over de aan die stage te verstrekken orie"ntering, ~ parket of 
rechtbank -, advies waarop de Minister van Justitie onherroepelijk 
zou beslissen. 
Bij gunstig luidende beslissing zou, bij het verstrijken van het tweede 
jaar van de stage, dezelfde commissie, op dezelfde wijze voorgelicht 
als voor het eerste jaar, en na andermaal de stagiair te hebben gehoord, 
een collectief advies verstrekken over de resultaten van de stage, 
onder haar verschillende aspecten beschouwd, en over al de eigen
schappen of gebreken van de stagiair, aan wie tevens een bepaald 
kwoteringscijfer zou worden toegekend. 

37· 4) Toegezonden aan de Minister van Justitie, zouden dit advies 
en de kwotering aanleiding geven tot het inschrijven van de stagiair, 
naar de volgorde van het kwoteringscijfer, op de lijst hetzij van de 
kandidaten-substituut-procureur des Konings, - substituut-krijgs
auditeur, of substituut-arbeidauditeur, hetzij van de kandidaten
rechters, met het oog op een benoeming, waarvoor geen rekening meer 
zou gehouden worden met de door de artikelen "r9I en I94 van het 
gerechtelijk wetboek vereiste minimum leeftijd en voorwaarden. 

38. Het volledig doormaken, met gunstig verloop, van de bezoldigde 
gerechtelijke stage leidt tot het samenstellen, naar orde van de kwo
tering, van een ,pool" van potentiele kandidaten voor de magistratuur, 
doch wel van degelijk opgeleide en volkomen geschikte kandidaten, 
die de Minister van Justitie ter beschikking krijgt. De voorheen 
geopperde vrees dat het stelsel enkel zou uitlopen op het aanleggen 
van een werfreserve, en dat de kandidaten in een soms zeer lange 
wachttijd zouden verkeren, die uiteindelijk tot een ontmoedigende 
onzekerheid te hunnen opzichte zou leiden, waardoor zij er zouden toe 
aangezet worden een andere, doorgaans beter bezoldigde betrekking 
te zoeken, meen ik als niet gegrond te mogen beschouwen. Men ver
lieze immers niet uit het oog dat, in het opgevatte systeem, het aantal 
door de Minister van Justitie aan te duiden bezoldigde stagiairs niet 
meer dan een vierde of een vijfde of welkdanige verhouding, zou 
bedragen van de formatie, in het gehele Rijk, voor de rechters en de 
substituten. 
Aan de andere kant, zou weliswaar aan de Koning een ander kandidaat 
ter benoeming kunnen worden voorgesteld, die zich niet de moeite 
heeft willen opleggen van, of niet geschikt werd geacht, voor het ver
richten van de stage, en dus enkel de voorwaarden vervult voorzien 
bij de artikelen I 9 I of I 94 van het gerechtelijk wetboek. 



Doch ik ben er persoonlijk vast van overtuigd dat in feite, 

- onder de afdoende invloed van al de door de wetgever gehuldigde 
waarborgsmaatregelen om de faam en het gezag van de rechterlijke 
macht door een volwaardige bevoegdheid en de hogere eigen
schappen van haar !eden te handhaven en te bevorderen, 

- onder het duidelijk begrip van de financiele uitgaven die de Staat 
zich jaarlijks zou opleggen om door de bezoldiging van de stage 
de deugdelijkheid van de toekomstige magistraten te verzekeren, 

- en gesterkt door de uitvoerige, objectieve, gezagvolle en geregelde 
collectieve voorlichting uitgaande van de hogere instanties van 
gerecht en balie over de kandidaten die de stage hebben door
gemaakt, 

de ter zake verantwoordelijke Ministers er om zeggens natuurlijk 
toe zullen gedreven worden hun keuze uit te oefenen tussen die 
kandidaten, wier tastbare uitslagen, bereikt na een lofwaardige vol
gehouden inspanning, onder de ogen liggen, en over wier karakteriele 
en morele hoedanigheden, mede een beproefde geschiktheid, geen 
enkel voorbehoud meer hoeft te worden gemaakt. 
Bovendien, kan men het zich moeilijk voorstellen dat, in verband met 
zulkdanige recruteringscriteria, de aktie van de aanbevelingen niet 
op ernstige wijze zou worden geremd, terwijl het stelsel voor de 
ministers wellicht een doelmatig schild zou zijn, dat hen beveiligen 
kan tegen hetgeen ik zal noemen de ,buitengerechtelijke" tussen
komsten. 

Tot zover mijn persoonlijke beschouwingen over de duurzame op
lossing die ik meen te mogen voorstellen, en die ik thans overlever aan 
uw scherpzinnige, oordeelkundige en constructieve aanmerkingen. 

SOMMAIRE 

LA FORMATION DES MAGISTRATS EN BELGIQUE ET EN FRANCE 

Le recrutement des magistrats se fait en France sur base du double systeme du 
concours et du stage. 
L'Ecole nationale de la Magistrature de Bordeaux est chargee de la formation des 
auditeurs de justice qui, apres des epreuves serieuses, sont admis a la formation. 
A la fin de cette formation de 28 mois, leur aptitude a exercer les fonctions judi
ciaires est constatee par leur inscription sur une liste de classement et apres que 
l' auditeur ait satisfait a un examen de sortie. 
A cote de ce systeme de recrutement, un systeme d'exception est prevu pour des 
juristes comptant plusieurs annees d'experience. 



II y a lieu de remarquer en outre que, lors de Ia nomination de juges, le Conseil 
superieur de Ia magistrature est charge de donner un simple avis. 
En Belgique, il ne peut etre serieusement question, ni dans Ia preparation des 
futurs magistrats, ni en vue de leur recrutement, ni pendant leur carriere, d'une 
formation reellement rationnelle et appropriee, sauf une premiere etape; a sa voir : 
Ia loi temporaire du 8 avril 1971 organisant un stage judiciaire aupres des par
quets. A ce jour, le legislateur beige n'a elabore aucun systeme pur tester et 
constater aussi objectivement que possible !',aptitude" du juriste a exercer une 
fonction judiciaire; rrierri.e !'avis des superieurs hierarchiques, ce qui serait encore 
absolument insuffisant, n' est pas legalement obligatoire. 
Afin de remedier a cette situation, on peut opter pour un des trois systemes ci
apres ou pour une combinaison de ces systemes : le concours, l'examen d'aptitude 
et le stage judiciaire. Ce dernier systeme est sans conteste le meilleur. La selection 
en vue de !'admission au stage judiciaire pourrait se faire par Ia voie de Ia desig
nation d'un nombre restreint de stagiaires par le ministre de Ia Justice sur avis 
d'une commission de selection composee, pour chaque role linguistique, de cinq 
membres : un conseiller a Ia cour d'appel, un magistrat du parquet general, un 
juge a un tribunal de premiere instance, un substitut du Procureur du Roi et un 
avocat inscrit au Barreau depuis au moins dix ans. 
Le stage judiciaire remunere, tel qu'il est propose et qui ne pourrait commencer 
qu'apres un an de stage au Barreau, aurait une duree de deux ans. La premiere 
annee consisterait en une formation dans un parquet, apres quoi interviendrait 
une orientation, soit vers Ia fonction de magistrat du Ministere public, soit vers 
Ia fonction de juge. Pendant le stage, le stagiaire serait guide par un mentor, 
cependant qu'aupres de chaque cour d'appel serait constituee une Commission du 
stage chargee de donner son avis au ministre de Ia Justice lorsqu'apres Ia premiere 
annee de stage, celui-ci doit decider de !'aptitude du stagiaire a poursuivre le 
stage et de 1' orientation. La Commission du stage donnerait, a pres Ia deuxieme 
annee, un avis et une cote, apres quoi les stagiaires seraient inscrits par le ministre 
de Ia Justice, dans l'ordre de ces cotes, sur une liste de candidats, soit pour le 
parquet, soit pour Ia fonction de juge, en vue d'une nomination pour laquelle il ne 
faudrait plus tenir compte de !'age minimal et autres conditions requises par les 
articles 191 et 194 du code judiciaire. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DIE AusBILDUNG zuR RicHTER UND STAATSANWALTSCHAFT 

IN BELGIEN UND FRANKREICH 

In Frankreich geschieht die Ernennung zum Richter oder Staatsanwalt mittels 
eines doppelten Verfahrens von Wettbewerb und Vorbereitungsdienst. 
Gerichtsreferendare (auditeurs de justice) werden, nachdem sie eine schwere 
Aufnahmepriifung bestanden haben, in der nationalen Richter- und Staats
anwaltschaftsschule (Ecole nationale de Ia magistrature) in Bordeaux ausgebildet. 
Am Ende dieser Ausbildungszeit von 28 Monaten wird ihre Befiihigung zum 
Richteramt nach Bestehen einer Abgangspriifung durch eine Rangnummer fest
gestellt. 
Neben diesem Einstellungsverfahren gibt es noch ein ausserordentliches Ver
fahren fiir die Ernennung von Juristen mit langjahriger Erfahrung. 



Bemerkenswert ist class der Hohe Rat fi.ir die Richter- und Staatsanwaltschaft 
(Conseil superieur de la magistrature) bei der Ernennung der Richter nur ein 
Gutachten abgeben sol!. 
In Belgien dagegen kann weder bei der Heranbildung von zuki.inftigen Richtern 
und Staatsanwalten, noch im Hinblick auf ihre Anstellung, noch wahrend ihrer 
Laufbahn, allen Ernstes von einer wirklich rationellen und angemessenen Aus
bildung die Rede sein. Eine Ausnahme bildet das Zeitgesetz vom 8. April 1971 
i.iber den Vorbereitungsdienst bei der Staatsanwaltschaft. Der belgische Gesetz
geber hat his heute noch kein einziges Verfahren zur objektiven Pri.ifung der 
Eignung eines Juristen zum Richteramt ausgearbeitet. Es ist gesetzlich sogar nicht 
vorgesehen das (an sich bestimmt nicht hinreichende) Gutachten der Vorgesetz
ten einzuholen. 
Urn dieser Lage abzuhelfen, komen die drei folgenden Verfahren oder eine 
Kombination derselben in Betracht : der Wettbewerb, die Fahigkeitspri.ifung 
und der Vorbereitungsdienst. Das letzte Verfahren ist zweifelsohne das beste. 
Zu diesem Vorbereitungdienst konnte eine beschrankte Anzahl von Anwartern 
zugelassen werden die vom Justizminister, auf Gutachten eines Bewertungs
ausschusses, angedeutet werden. Fi.ir jedes Sprachgebiet sollte dieser Ausschuss 
aus fi.inf vom Justizminister ernannten Mitgliedern bestehen und zwar aus einem 
Richter eines Appellationshofs, einem Mitglied der Staatsanwaltschaft bei einem 
Appellationshof, einem Richter eines Landgerichtes, einem Vertreter des Staats
anwalts und einem Rechtsanwalt, der seit mindestens zehn Jahren als Anwalt 
zugelassen ist. 
Der besoldete Vorbereitungsdienst, der !aut des Vorschlags nur nach einer 
mindestens einjahrigen Ausbildungszeit als Rechtsanwaltsanwarter anfangen 
kann, sollte zwei Jahre dauern. Nach dem ersten Dienstjahr, der bei der Staats
anwaltschaft abgeleistet wird, wird zwischen einer Ausbildung zum Staatsanwalt 
oder zum Richter differenziert. Wahrend des Vorbereitungsdienst sollte jeder 
Gerichtsreferendar von einem Mentor begeleitet werden. Bei jedem Appellations
hof sollte ein ,Vorbereitungsdienstausschuss" erichtet werden, dessen Gutachten 
der Justizminister einholen sol! wenn er nach dem ersten Jahr i.iber die Eignung 
des Gerichtsreferendars zur Fortsetzung des Vorbereitungsdienst, und i.iber die 
Orientierung siener weiteren Ausbildung entscheiden sol!. Der Vorbereitungs
dienstausschuss sollte nach dem zweiten Jahr i.iber jeden Anwarter ein Gutachten 
abgeben und ihm eine Note geben. Auf Grund dieser Noten werden die Ge
richtsreferendare vom Justizminister auf eine Vorschlagsliste fi.ir eine Ernennung 
entweder zum Staatsanwalt, oder zum Richter eingetragen. 

SUMMARY 

TRAINING FOR THE BENCH IN BELGIUM AND FRANCE 

The recruitment of magistrates in France is founded on the double concept of 
competition and practice. 
The National Magistrates' School in Bordeaux is responsible for the training of 
the auditeurs de justice who after severe selection are admitted for training. 
At the end of the 28 months training their suitability as judges is decided by their 
being placed on a list in order of merit after passing a final examination. 



Beside this system there is an exceptional method for admitting more experienced 
jurists. 
In addition it should be noted that in the nomination of judges the High Bar 
Council has only to give an opinion. 
In Belgium there can really be no serious claim to a rational or suitable training 
of future magistrates either as far as their recruitment or further development is 
concerned. Only the first step in this direction has been taken in the law of 
April 8, 1971 concerning the legal period of practice in the Parquet. Belgian law 
has so fair failed to work out any objective test of the 'suitability' of a jurist for 
the post of judge; even the advice of the professional organisation which would 
itself be inadequate is not legally obligatory. 
To improve this situation one of the three following alternatives or a combination 
of them can be adopted : examination, tests of suitability and an obligatory 
practice period. The latter is certainly the best. Selection for admittance to legal 
practice could be carried out by the indication of a limited number of candidates 
by the Minister of Justice on the advice of a selection committee made up, for 
each language group, out of five members nominated by the Minister : one judge 
from the Appeal Court, one magistrate from the office of the Director of Public 
prosecutions, one judge from a Court of First Instance, one Substitut Procureur 
des Konings and one barrister with at least ten years experience. 
The paid obligatory practice period, which it is proposed, could only be begun 
after one year's work at the bar, would last two years. The first year would 
be passed in the Parquet, after which a choice would be made between the 
Ministere Public and the office of judge. During their training each candidate 
would depend on a mentor, and in each court af appeal would include a Training 
Commission to advise the Minister on whether a candidate should after one year 
continue his training and which direction the latter should take. This Commission 
would, at the end of the second year, give advice and list the trainees in order of 
merit which would be, in turn registered by the Minister of Justice as candidates, 
either for the Parquet or for the Bench. Further nominations would then be made 
without regard for articles 191 and 194 of the law concerning minimum age and 
conditions. 


