
Welkom bij de NVKSG, de nationale vereniging van kandidaat- en stagiair-gerechtsdeurwaarders. 

Ben je een jurist maar naast dossiervreter ook sociaal? Ben je geïnteresseerd in het uitoefenen van een vrij 

beroep zonder de uitdagingen van een ondernemer uit de weg te willen gaan? Heb je een goede juridische reflex 

maar kan je daarnaast ook improviseren, bemiddelen en conflictoplossend optreden? Dan is een opleiding tot 

gerechtsdeurwaarder vast iets voor jou! 

Als vereniging die het behartigen van de belangen van stagiairs en kandidaten tot doel stelt, willen wij je helpen 

je droom en doel te verwezenlijken. Onze vereniging wil je volledige ondersteuning bieden, onder meer door het 

organiseren van studiedagen over interessante onderwerpen en het communiceren van nuttige informatie. Wij 

zijn eveneens een betrouwbare gesprekspartner van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders en SAM-TES, 

het kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders. 

Elke stagiair- of kandidaat – gerechtsdeurwaarder kan kosteloos lid worden van onze vereniging. Inschrijven kan 

via onze website https://www.nvksg-ancshj.com! Hoe meer leden, hoe groter uw en onze impact! 

Omdat de stagiair-gerechtsdeurwaarders in het bijzonder de toekomst vormen van ons beroep, vinden wij het 

heel belangrijk om deze zoveel mogelijk steun en omkadering te bieden vanaf het prille begin van hun loopbaan. 

Op bovenvermelde website kan je daarom een vademecum terug vinden dat een praktische handleiding vormt 

voor de stagiairs. Zo vind je er meer informatie in terug omtrent de toelatingsvoorwaarden tot de stage, het 

statuut, de verplichte permanente vorming en het sluitstuk van de stage: het vergelijkend examen. 

Ook onze overige leden kunnen interessante documenten en informatie aantreffen op onze website. Indien 

gewenst, is er ook de mogelijkheid om een vraag te stellen aan onze studiedienst. Dit kan per mail naar 

q&a@nvksg-ancshj.be of via het formulier op onze website (tab q&a). Om onze leden helemaal up to date te 

houden, zijn we inmiddels ook actief op Twitter en LinkedIn (Nvksg-Ancshj). 

Hopelijk wordt onze vereniging ook snel jouw vereniging! 

Het bestuur 

*** 



Het bestuur van de Vereniging wordt tweejaarlijks verkozen door de algemene vergadering van haar leden. Van 

2020 tot 2022 is het bestuur als volgt samengesteld: 

Voorzitter: Hendrik DE CLERCK 

Ondervoorzitter: Virginie BOSCARIOL 

Penningmeester: Nathan FREITAS MARTINS VILAR 

Secretaris NL: Karolien DOCKERS 

Secretaris FR: Alexandre RICHOUX 

Verslaggever: Nordin ALLALI 

Coördinator SAM-TES: Cedric DIERENS 

Coördinator Stagiairs: Jalien PEETERS 

Coördinator Website en Q&A: Bas FEYS 

Werkende leden: Melina BERGEN, Julie BOURGUILLIOEN, Reinout DE BAERE, Lore GERAERTS, Manon LAMMENS, 

Jordane PIRARD, Inge TIRI, Karen VERGAUWEN 


