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maart 2017

Krokusplan van de HRJ
De HRJ heeft een plan opgesteld met projecten die hij de komende jaren w enst te realiseren. Het plan kreeg de naam
Krokusplan, omdat krokussen doen denken aan de lente, meer licht, het opfleuren van de omgeving. Zo w il de Hoge
Raad ook de positieve dynamiek die er al is binnen Justitie, versterken, precies om de dienstverlening van Justitie aan
de burger te verbeteren en diens vertrouw en te vergroten.
meer lezen ...

Ambtshalve advies over de bepalingen van het wetsontwerp Potpourri V
met betrekking tot het lot van de korpschefs na het einde van hun mandaat
In dit advies van 26 januari 2017 toont de HRJ zich geen voorstander van het voorstel om korpschefs na hun mandaat
automatisch te promoveren naar een hoger rechtscollege of parket. De HRJ formuleert een aantal valabele
alternatieven om de functie van korpschef te valoriseren. [link naar het advies]. Op 17 oktober 2016 verleende de HRJ
trouw ens al een advies over de andere bepalingen van de Potpourri V.
meer lezen ...

Hoorzitting Potpourri V
Op 7 februari 2017 w erd de HRJ gehoord in de Commissie Justitie in het kader van de bespreking van het
w etsontw erp Potpourri V. De HRJ verleende over dit w etsontw erp tw ee adviezen (zie hierboven). Het verslag van
deze hoorzitting zal binnenkort te raadplegen zijn op de w ebsite van de Kamer van volksvertegenw oordigers
meer lezen ...

Nieuw lid HRJ: Dirk Van Daele
Op 10 februari 2017 w erd Dirk Van Daele, hoogleraar aan de KU Leuven, door de Senaat aangeduid als lid nietmagistraat van de HRJ. Hij vervangt Laurent Waelkens, eveneens hoogleraar aan de KU Leuven, als lid van de
Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie van de HRJ.
meer lezen ...

Einde van het mandaat van Wim Van der Donckt
Wim Van der Donckt (lid-niet-magistraat van de HRJ) heeft op 9 maart 2017 de eed afgelegd als federaal
volksvertegenw oordiger. Aangezien het lidmaatschap van de Hoge Raad voor de Justitie onverenigbaar met de

volksvertegenw oordiger. Aangezien het lidmaatschap van de Hoge Raad voor de Justitie onverenigbaar met de
uitoefening van een bij verkiezing verleend openbaar mandaat heeft de Algemene Vergadering van de HRJ de
beëindiging van zijn mandaat vastgesteld. Het Bureau heeft de voorzitster van de Senaat verzocht om de procedure tot
aanw ijzing van een opvolger op te starten.
meer lezen ...

Twee nieuwe audits
De Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie van de HRJ heeft beslist tw ee audits uit te voeren:
- De eerste is transversaal en strekt ertoe het humanresourcesbeleid te analyseren en te vergelijken over alle
rechtbanken van eerste aanleg van het land.
- De tw eede audit betreft een enkele entiteit, het parket van Bergen, meer bepaald de verkeerssectie ervan.
meer lezen ...

Recente voordrachten
De Verenigde benoemings- en aanw ijzingscommissie is overgegaan tot de vernieuw ing van de leden van de
evaluatiecommissies voor de gerechtelijke stage. Ze heeft ook een lid van het openbaar ministerie voorgedragen voor
het w etenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding.
meer lezen ...

Examen inzake beroepsbekwaamheid
Het schriftelijke deel van het examen inzake beroepsbekw aamheid w erd op zaterdag 18 (NL) en op zondag 19 maart
(FR) 2017 georganiseerd.
Aantal aanw ezige kandidaten:
- Franstalige kandidaten: 174 (van de 211 ingeschrevenen)
- Nederlandstalige kandidaten: 207 (van de 260 ingeschrevenen)
meer lezen ...

Ontmoetingen en evenementen
- De HRJ heeft op 16 en 17 maart 2017 deelgenomen aan een conferentie in Parijs over het thema “De bijdrage van de
inspectiediensten aan de verbetering van de Europese justitiestelsels: recente evolutie en vooruitzichten”.
- Op 13 maart 2017 heeft de HRJ een delegatie ontvangen van het Marokkaanse ministerie van Justitie.
- Het Bureau van de Hoge Raad voor de Justitie heeft op 9 maart 2017 een constructieve w erkvergadering gehad met
het Bureau van de Adviesraad van de Magistratuur.
- Tijdens de Algemene Vergadering van 22 februari 2017 heeft de minister van Justitie zijn plannen en verw achtingen
uiteengezet.
meer lezen ...

HRJ in de media
Op onze w ebsite kan u voortaan de tussenkomsten namens de HRJ in de media herlezen, ‑luisteren of -bekijken.
Onder “laatste nieuw tjes” w ordt u op de hoogte gehouden van de recentste activiteiten van de HRJ.
meer lezen ...

Blijf op de hoogte
De HRJ heeft nu ook een tw itteraccount!
meer lezen ...
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