Voorwaarden om rechter in handelszaken te kunnen worden
Leden van de Rechtbank van Koophandel
(Uittreksels Gerechtelijk Wetboek – Tweede deel – Boek I – Titel VI)
Art. 203. Werkende en plaatsvervangende rechters in handelszaken worden door
de Koning benoemd op de gezamenlijke voordracht van de minister die Justitie,
Economische Zaken en Middenstand in hun bevoegdheid hebben.
De kandidaten voor die ambten kunnen zichzelf aanmelden of worden
voorgedragen door representatieve professionele of interprofessionele
organisaties uit de handel of de nijverheid, overeenkomstig artikel 287, eerste lid.
(m.a.w. binnen een termijn van een maand na de bekendmaking in het Belgisch
Staatsblad)
Art. 204. De werkende of plaatsvervangende rechters in handelszaken worden
benoemd voor een termijn voor vijf jaar…
Art. 205. Om tot werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken te
worden benoemd, moet men
- volle dertig jaar oud zijn,
- tenminste vijf jaar met ere handel hebben gedreven,
- deelgenomen hebben aan het bestuur van een handelsvennootschap waarvan
de hoofdvestiging zich in België bevindt of van een representatieve professionele
of interprofessionele organisatie uit de handel of de nijverheid,
- of vertrouwd zijn met het bestuur van een onderneming en met
boekhouden.
Aan het bestuur van een handelsvennootschap worden geacht deel te nemen:
1° indien het een vennootschap onder firma betreft: de vennoten;
2° indien het een commanditaire vennootschap betreft: de werkende vennoten;
3° indien het een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid of een coöperatieve vennootschap betreft: de
bestuurders of de zaakvoerders;
4° de personeelsleden van dergelijke vennootschappen die in de ondernemingen
een leidinggevend ambt uitoefenen.
Worden geacht deel te hebben genomen aan het bestuur van een professionele of
interprofessionele organisatie: de bestuurders of de zaakvoerders en iedere
persoon die in de bedoelde organisatie bestendig een leidende functie
waarneemt.
Voor toepassing van dit artikel worden met name geacht vertrouwd te zijn met
het bestuur van een onderneming en met boekhouden:
1° de bedrijfsrevisoren ingeschreven op de lijst van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren.
2° de accountants ingeschreven op de lijst van het Instituut de Accountants
3° de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten
ingeschreven op het tableau van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders
en fiscalisten.
---P.S. Kandidatuurstellingen worden aangetekend verstuurd – Zie bericht FOD
Justitie in Belgisch Staatsblad m.b.t. de vacante betrekkingen.
***

