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Nieuwsbrief Hoge Raad voor de Justitie

juli 2017

Nieuw lid
Op 28 april 2017 w erd de heer Nick PEETERS, advocaat, door de Senaat aangew ezen als lid niet-magistraat van het
Nederlandstalige college van de Hoge Raad voor de Justitie, als vervanger van de heer Wim VAN DER DONCKT,
advocaat.
meer lezen ...

Adviezen
Sinds de vorige new sletter verleende de HRJ vier adviezen:
Advies
Advies
Advies
Advies

van 21 juni 2017 over
van 21 juni 2017 over
van 19 juni 2017 over
van 31 mei 2017 over

het voorontw erp van Boek I van het Strafw etboek;
de aanbevelingen van de Groep van Staten tegen Corruptie aan België;
de hervorming van de griffierechten;
de ontw erptekst van w et inzake de hervorming van de herziening in strafzaken.

meer lezen ...

Audits en bijzondere onderzoeken
De VAOC heeft de audit afgerond in het politieparket van Bergen.
De Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie heeft eind juni 2017 de
beslissing genomen om drie bijzondere onderzoeken en een audit te voeren.

Bijzonder onderzoek naar de w erking van de gerechtelijke instanties van het arrondissement Veurne (thans
West-Vlaanderen, afdeling Veurne) en van het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent in een bepaalde
verjaarde strafzaak;
Bijzonder onderzoek naar de w erking en bezettingsgraad van het parket van de procureur des Konings van
Luxemburg;
Bijzonder onderzoek naar de toepassing van de nieuw e regels inzake de alleenzetelende raadsheren in de
hoven van beroep;

meer lezen ...

Jaarverslag HRJ en verslag klachtenbehandeling 2016
Deze tw ee verslagen w erden voorgesteld tijdens een persconferentie gehouden op 20 juni 2017.
meer lezen ...

Ontmoetingen en evenementen
Op 28 juni 2017 vereerde Zijne Majesteit de Koning de Hoge Raad voor de Justitie met een w erkbezoek;
De Hoge Raad voor de Justitie heeft op 16 en 17 mei een delegatie uit Burkina Faso verw elkomd;
Op 29 mei 2017 ontving het Bureau van de HRJ de Nederlandse Raad voor de Rechtspraak;
De HRJ organiseerde voor de korpschefs en leden van directiecomités van het openbaar ministerie (20 april
2017) en de zetel (24 april 2017) een praktische w orkshop over "interne beheersing".

meer lezen ...

Recente voordrachten
De verenigde benoemings- en aanw ijzingscommissie is overgegaan tot de aanw ijzing van diverse leden van de
evaluatiecommissies voor de gerechtelijke stage;
De Nederlandstalige en Franstalige benoemingscommissies kw amen sinds de vorige new sletter diverse keren
samen, onder meer voor de voordracht tot aanw ijzing van enkele korpschefs.

meer lezen ...

Examens magistratuur
Het examen inzake beroepsbekw aamheid 2016-2017 is afgerond. Aan de mondelinge proeven namen 48
Franstalige en 41 Nederlandstalige kandidaten deel. Er zijn 38 laureaten voor deze examensessie (15 FR en 23
NL);
Het mondelinge evaluatie-examen van het eerste semester 2017 w erd georganiseerd op 5 mei 2017 (FR) en op
20 juni (NL). Van de 11 deelnemers (4 FR en 7 NL) zijn er 2 geslaagd (0 FR, 2 NL)

meer lezen ...
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