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REFERENDARIS (Jurist) (niveau A) (m/v/x)   

voor de rechtbank  van eerste aanleg Antwerpen,  

afdelingen Antwerpen, Mechelen en Turnhout (contract onbepaalde duur) 

 
 
Hou jij ervan jezelf te verdiepen in juridische vraagstukken en heb je een duidelijke pen? Wil je bijdragen aan 
toonaangevende rechtspraak en je inzetten voor maatschappelijk relevante onderwerpen? Ben je een team player 
maar hou je ook van autonomie en verantwoordelijkheid? Wil je meewerken aan juridisch gefundeerde en 
maatschappelijk gedragen oplossingen voor de uitdagingen van justitie in Antwerpen?  
 
Dan ben jij de persoon die we willen strikken als referendaris! 

 

Jobinhoud 

Profiel 

Deelnemingsvoorwaarden 

Werkgever 

Aanbod 

Solliciteren 

Kandidaten met een handicap 

Selectieprocedure 

Lijst van geslaagden 

Contactgegevens 

 

 JOBINHOUD 
 
Jouw verantwoordelijkheden: 
 
1. Als juridisch dossierbeheerder, werk je mee aan de behandeling van dossiers. Onder de verantwoordelijkheid en 
volgens de instructies van één of meerdere magistraten draag je tijdens de hele procesgang bij tot een kwalitatieve en 
kwantitatieve optimalisering van gerechtelijke dossiers door: 

• Het opmaken van verslagen van in staat gestelde dossiers (feitelijke vragen en rechtsvragen, excepties, 
knelpunten,…); 

• Proactief advies te verlenen over de toepassing van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer in gerechtelijke 
dossiers; 

• Het bijwonen van het beraad zonder deel te nemen aan de besluitvorming; 

• Het geheel of gedeeltelijk opstellen van een ontwerp van gerechtelijke beslissing volgens de oriëntatie van de 
magistraat. 

 
2. Als juris consult bied je, op verzoek van een magistraat, gespecialiseerde ondersteuning bij de behandeling van 
individuele gerechtelijke dossiers of in een bepaald juridisch domein door: 

• Het opzoeken van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer; 

• Het redigeren van juridische adviezen en modellen. 
 
3. Als kennisbeheerder vergroot je je eigen expertise met oog op persoonlijke groei en kennisverruiming van de 
organisatie door:   

• Permanente studie in het functiedomein; 

• Deel te nemen aan studiedagen, colloquia, interne en externe opleidingen in relevante materies; 

• Deel te nemen aan en het verwerken van sectievergaderingen. 
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 PROFIEL 
 
Gedragsgerichte competenties: 
 

• Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie. 

• Leggen van verbanden tussen verschillende gegevens, genereren van alternatieven en trekken van sluitende 
conclusies. 

• Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van de oplossing. 

• Respect tonen voor anderen, hun ideeën en meningen, aanvaarden van procedures en instructies. 

• Een flexibele houding aannemen ten aanzien van en inspelen op veranderende omstandigheden en diverse 
situaties. 

• Integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, vertrouwelijkheid 
respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden. 

• Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven, hoge kwaliteit na te streven 
en te blijven doorzetten. 

• De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door 
het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis 
eigen te maken. 

• Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich te 
nemen voor de correctheid van ondernomen acties. 

 
 
Niet vereist, wel een troef: 
 

• Een eerste andere ervaring in een juridische functie 
 
 

 DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

 
Vereiste diploma: 
De kandidaat dient in het bezit te zijn van een licentiaat- of master-diploma rechten. 
 
Vereiste kennis: 

• Een grondige kennis van de rechtspleging, het burgerlijk en/of het strafrecht. Praktijkkennis is een pluspunt. 

• Een grondige kennis van de Rechterlijke Orde. 
 
Opgelet: Een indiensttreding is uitgesloten wanneer het strafregister van de kandidaat een correctionele of criminele 
veroordeling vermeldt, al dan niet met uitstel, waarvoor nog geen eerherstel werd verkregen. 

 

 

 WERKGEVER 

 
Er zijn 7 vacante plaatsen bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, in het bijzonder voor de afdelingen Antwerpen, 
Mechelen en Turnhout. 
 
Meer informatie over de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en haar verschillende afdelingen, is terug te vinden op  
website: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbank-eerste-aanleg-antwerpen 
 
De rechterlijke macht wordt gevormd door de hoven en rechtbanken. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen 
de Zetel (de rechters in hoven en rechtbanken) en het Openbaar Ministerie (het parket). 
 
De rol van de rechters (Zetel) in de samenleving is essentieel. Zij passen het recht toe: zij doen uitspraak bij burgerlijke 
geschillen (tussen burgers onderling en in bepaalde gevallen ook tussen de overheid en zijn burgers) en sanctioneren 
personen die een strafwet hebben overtreden. 

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbank-eerste-aanleg-antwerpen
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Het Openbaar Ministerie, ook wel het parket genoemd, treedt op in naam van de gemeenschap als vervolgende partij 
in strafzaken of als behoeder van de wet in burgerlijke zaken. In strafzaken spoort het misdrijven op, onderzoekt en 
vervolgt ze. Zij zien er ook op toe dat het nodige wordt gedaan voor de passende uitvoering van de uitgesproken straffen.  
Naast de uitoefening van de strafvordering, treedt het parket ook op in burgerlijke en handelszaken en zaken voor de 
arbeidsgerechten wanneer de wet het voorschrijft of haar optreden wordt gevorderd. 
 
De bevoegdheden van de diverse hoven en rechtbanken en van het Openbaar Ministerie worden beschreven in het 
gerechtelijk wetboek, het wetboek van strafvordering en in bijzondere wetten. 
 
Alle bevoegdheden van de rechtbank van eerste aanleg zijn terug te vinden op de website van de hoven en rechtbanken. 
 
Voor meer info: 
http://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl 
http://www.om-mp.be 

http://www.justitie.belgium.be 

 

 

  AANBOD 

 

Je wordt aangeworven als junior referendaris (niveau A) op basis van een contract van onbepaalde duur en met 

bijhorende weddeschaal NA11. Minimumaanvangswedde: 42.900,17 EUR (bruto jaarsalaris, indexaanpassing 1,9607 

vanaf december 2022 inbegrepen, reglementaire toelaten niet inbegrepen). 

 

Via BOSA kan je een loonsimulator consulteren die een accuraat beeld geeft van jouw bruto – en nettoloon:  

https://bosa.belgium.be/nl/themas/werken-bij-de-overheid/verloning-en-voordelen/loonwedde/salarissimulator 

Voor meer informatie: https://bosa.belgium.be/nl 

 

Voordelen: 

 

• Afhankelijk van de afdeling en de sectie waarin je terecht komt, en in overleg met de leidinggevende, 
mogelijkheid tot (meerdere) dagen telewerk per week  

• Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)  
• Voordelige hospitalisatieverzekering  
• Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer  
• Telewerkvergoeding 
• Mogelijkheid tot een fietsvergoeding  
• Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer  
• Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen  
• Glijdende werkuren in een 38-uren week  
• 26 dagen verlof per jaar vermeerderd met reglementaire feestdagen, eventuele brugdagen en forfaitdagen 

 

Als referendaris zit je op de eerste rij van de rechtspraak. Je krijgt de mogelijkheid je te specialiseren in juridische 

domeinen, werkt samen met ervaren en gedreven magistraten en leert de rechtbank van binnenuit kennen. Past een 

carrière als magistraat ook wel in jouw toekomstbeeld? De kennis en ervaring die je als referendaris opdoet, zullen je 

zeker vooruit helpen wanneer je op een later moment de sprong wil wagen.  

 

 SOLLICITEREN 

 

Solliciteren kan tot en met 24/02/2023. 
 
Heb je interesse in deze functie, stuur dan je curriculum vitae met motivatiebrief en een kopie van jouw diploma naar: 

kim.keersmaekers@just.fgov.be (ref: vacature referendaris – REA Antwerpen) 

http://www.justitie.belgium.be/
https://bosa.belgium.be/nl/themas/werken-bij-de-overheid/verloning-en-voordelen/loonwedde/salarissimulator
https://bosa.belgium.be/nl
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 KANDIDATEN MET EEN HANDICAP, LEERSTOORNIS OF ZIEKTE 

 

Je kan redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. 

Als je ten gevolge van een handicap, leerstoornis of ziekte gebruik wenst te maken van aanpassingen aan de 

selectieprocedure, kan je contact opnemen met kim.keersmaekers@just.fgov.be. 

 

Nadien zal je gecontacteerd worden door de cel diversiteit van de FOD Justitie om te bepalen welke redelijke 

aanpassingen nodig zullen zijn voor de selectie. 

 

 

 SELECTIEPROCEDURE 

 

De selectieprocedure bevat volgende onderdelen: 

 

• Een voorselectie op basis van je curriculum vitae kan eventueel plaatsvinden als het aantal kandidaturen dat 

vereist. In dat geval, zal er rekening gehouden worden met volgende criteria: 

• Min. 6 maanden ervaring in een juridische functie op het ogenblik van indiensttreding en/of 

• Spellings- en grammaticafouten in het cv/de motivatiebrief  

 

• Een interview waarin wordt nagegaan of je profiel in overeenstemming is met de vereiste competenties. Ook 

je motivatie, belangstelling en affiniteit met het werkterrein zullen worden bevraagd.  

 

Indien je cv en motivatiebrief weerhouden worden, ontvang je in de week volgend op de uiterste datum om te 

solliciteren een uitnodiging voor een interview. De interviews zullen plaatsvinden in maart en/of begin april. 

 

Het vereiste minimum om te slagen voor deze selectie is 60%. 

 

Locatie van de selectie: Bolivarplaats 20 te 2000 Antwerpen  

 

Feedback 

Na het ontvangen van je resultaat kan je binnen de twee maanden schriftelijke feedback vragen. 

 

 

 LIJST VAN GESLAAGDEN 

 

En als je geslaagd bent? 

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van het interview. 

 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst die 1 jaar geldig is. Deze lijst kan geconsulteerd worden voor 

contracten van bepaalde en onbepaalde duur. 

 

 CONTACTGEGEVENS 

 

Wens je meer informatie over de functie en/of de selectieprocedure? Contacteer dan: 

 

Kim Keersmaekers, Attaché Managementondersteuning 

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen 

E-mail: kim.keersmaekers@just.fgov.be 

Telefoon: 03/257.86.33 


