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Nieuwsbrief Hoge Raad voor de Justitie

november 2016

Nieuw Bureau van de HRJ
Op 12 september 2016 w erd de nieuw e samenstelling van de organen van de HRJ in het Belgisch Staatsblad
gepubliceerd. Daarmee is het mandaat van de nieuw e leden officieel van start gegaan.
Het Bureau van de HRJ, dat het dagelijks bestuur voert, bestaat uit:
Christian DENOYELLE, voorzitter van de Nederlandstalige Advies- en Onderzoekscommissie;
Magali CLAVIE, voorzitster van de Franstalige Advies- en Onderzoekscommissie;
Joris LAGROU, voorzitter van de Nederlandstalige Benoemings- en Aanw ijzingscommissie;
Vanessa de FRANCQUEN, voorzitster van de Franstalige Benoemings- een Aanw ijzingscommissie.
Christian DENOYELLE bijt de spits af als voorzitter van de HRJ (2016-2017) en als voorzitter van de Verenigde Adviesen Onderzoekscommissie (2016-2018). De volledige samenstelling van de verschillende commissies van de HRJ vindt u
hier .
meer lezen ...

Advies HRJ over het Voorontwerp “Potpourri 5”
De HRJ heeft in zijn nieuw e samenstelling ook al zijn eerste advies uitgebracht. Op vraag van de minister van Justitie
verleende hij op 17 oktober 2016 advies over het voorontw erp van “Potpourri 5”.
meer lezen ...

Hoorzittingen in de Kamer
Op 20 september 2016 w erd de HRJ in de Kam ercom m issie Panam a Papers gehoord over het bijzonder
onderzoek dat hij uitvoerde naar het beheer en opvolging van dossiers inzake economische en financiële delinquentie .
In de Commissie Justitie van de Kamer w erd de bespreking van het w etsontw erp Potpourri 4 aangevat. Aangezien de
HRJ over het betrokken voorontw erp een advies verleende, w erd hij op 4 oktober 2016 gehoord.

meer lezen ...

Nationaal register van gerechtsdeskundigen
Op 1 december 2016 zal de w et van 10 april 2014 die betrekking heeft op het nationaal register van
gerechtsdeskundigen in w erking treden. Naar aanleiding daarvan w enst de HRJ te herinneren aan de aanbevelingen
die hij heeft geformuleerd in het kader van de audit gevoerd bij de voorzitters van de vrederechters en de rechters in
de politierechtbank naar de aanpak van belangenvermenging bij het aanstellen van gerechtsdeskundigen. Deze
aanbevelingen kan u vinden in de samenvatting van de audit op onze w ebsite.
meer lezen ...

meer lezen ...

HRJ twittert !
De HRJ beschikte reeds over een tw itteraccount, maar zal dit voortaan actief gebruiken om het publiek en
belanghebbenden op de hoogte te houden van zijn w erkzaamheden. Volg ons !
meer lezen ...

Commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage
De HRJ vervangt w eldra de leden van de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage w aarvan het
mandaat afloopt op 19 februari 2017.
Op onze w ebsite leest u hoe u uw kandidatuur kan indienen.
meer lezen ...

Recente voordrachten

De HRJ is een cruciale schakel in de benoeming van magistraten, ook bij de voordracht van korpschefs ter aanw ijzing
door de koning. Wil u w eten w ie onlangs voorgedragen w erd?
meer lezen ...
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