HOOFDSTUK Vter. ‐ <Ingevoegd bij W 1998‐12‐22/47, art. 46, Inwerkingtreding : 02‐08‐2000>
Benoemings‐ en aanwijzingsprocedure.
Afdeling I. ‐ <Ingevoegd bij W 1998‐12‐22/47, art. 46, Inwerkingtreding : 02‐08‐2000>
Benoemingen.
Art. 259ter.<Ingevoegd bij W 1998‐12‐22/47, art. 46, Inwerkingtreding : 02‐08‐2000> § 1.
Vooraleer de Koning tot een benoeming bedoeld in artikel 58bis, 1° overgaat, vraagt de Minister
van Justitie binnen [2 vijfendertig]2 dagen na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch
Staatsblad, [2 voor de kandidaturen die hij ontvankelijk heeft verklaard overeenkomstig de
voorwaarden bedoeld in de artikelen 287sexies en 216bis,]2 een gemotiveerd schriftelijk advies
(overeenkomstig een door de Minister van Justitie, op voorstel van de Hoge Raad voor de Justitie,
bepaald standaardformulier) aan : <W 2003‐05‐03/45, art. 18, 111; Inwerkingtreding : onbepaald,
uiterlijk op 02‐06‐2004>
1° de korpschef van het rechtscollege of van het openbaar ministerie bij dat rechtscollege waar de
benoeming moet geschieden, behoudens wanneer het een benoeming tot raadsheer in het Hof van
Cassatie, raadsheer of plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep of raadsheer in het
arbeidshof betreft;
2° de korpschef van het rechtscollege of van het openbaar ministerie bij dat rechtscollege waar de
kandidaat werkzaam is, hetzij als magistraat, hetzij als plaatsvervangend magistraat (hetzij als
referendaris of parketjurist, hetzij als gerechtelijk stagiair); <W 2003‐05‐03/45, art. 18, 110;
Inwerkingtreding : 02‐06‐2003>
(Voor de magistraten die met toepassing van artikel 144bis, § 3, eerste en tweede lid, belast zijn
met een opdracht, verstrekt de federale procureur advies indien de betrokkene deze opdracht
voltijds uitoefent. Wordt de opdracht niet voltijds uitgeoefend, dan heeft het advies van de
federale procureur betrekking op de deeltijds uitgeoefende opdracht en wordt het toegevoegd aan
dat van de korpschef.) <W 2001‐06‐21/42, art. 15, 085; Inwerkingtreding : 21‐05‐2002>
3° een vertegenwoordiger van de balie aangewezen door de orde van advocaten van het
gerechtelijk arrondissement waar de kandidaat werkzaam is, hetzij als advocaat, hetzij als
magistraat. Voor het gerechtelijk arrondissement Brussel geeft al naar gelang de kandidaat
ingeschreven is op het tableau van de Nederlandstalige of Franstalige orde van advocaten of de
magistraat behoort tot de Nederlandstalige of Franstalige taalrol, hetzij de vertegenwoordiger van
de Nederlandstalige orde, hetzij de vertegenwoordiger van de Franstalige orde advies.
De korpschef van een rechtscollege of het openbaar ministerie bij een rechtscollege met zetel te
Brussel die niet wettelijk tweetalig is, wijst een titularis van een adjunct‐mandaat van de andere
taalrol aan om hem bij te staan bij het inwinnen van inlichtingen en doornemen van de stukken
voor het verstrekken van advies over de kandidaten behorend tot de andere taalrol.
(Ingeval de in het eerste lid bedoelde korpschefs om welke reden dan ook in de onmogelijkheid
zijn om advies te verstrekken, wordt het advies bedoeld in het eerste lid, 1° en 2°, verstrekt door
de in [1 artikel 319, eerste lid, tweede zin, of 319, tweede lid, tweede zin]1 bedoelde magistraat.)
<W 2003‐05‐03/45, art. 18, 110; Inwerkingtreding : 02‐06‐2003>
(Is de kandidaat hoogleraar dan vraagt de Minister van Justitie overeenkomstig het bepaalde in §
1, eerste lid, het advies van zijn decaan en van de rector of van een van beiden indien de kandidaat
zelf decaan of rector is.
De personen bedoeld in deze paragraaf dienen zich ervan te onthouden advies te verstrekken
telkens er een persoonlijk of strijdig belang bestaat. Zij kunnen inzonderheid geen advies
verstrekken over bloed‐ en aanverwanten tot in de vierde graad noch over personen met wie zij
een feitelijk gezin vormen. In die gevallen wordt het advies bedoeld in het eerste lid, 1° en 2°,

verstrekt door de in [1 artikel 319, eerste lid, tweede zin, of 319, tweede lid, tweede zin]1, bedoelde
magistraat. Indien deze laatste omwille van de hiervoor vermelde redenen evenmin advies kan
verstrekken, dan wordt het advies verstrekt door de korpschef van het onmiddellijk hogere
rechtscollege of voor wat het Hof van Cassatie betreft, door de algemene vergadering [1 of de
korpsvergadering]1.) <W 2003‐05‐03/45, art. 18, 110; Inwerkingtreding : 02‐06‐2003>
§ 2. De adviezen worden binnen dertig dagen na het verzoek om advies bedoeld in § 1 door de
adviesverlenende instanties [2 ...]2 overgezonden aan de Minister van Justitie en in afschrift [2 langs
elektronische weg tegen ontvangstbewijs]2 meegedeeld aan de betrokken kandidaat. [2 ...]2.
[2 Onverminderd de toepassing van artikel 259bis‐19, § 2bis, wordt, bij gebrek aan advies binnen
de vastgestelde termijn of bij gebrek aan gebruik van het standaardformulier, aan dat advies
voorbijgegaan, hetgeen uiterlijk acht dagen na het verstrijken van die termijn door de minister van
Justitie langs elektronische weg tegen ontvangstbewijs wordt meegedeeld aan de betrokken
kandidaat.]2
De kandidaten beschikken op straffe van verval over een termijn van vijftien dagen te rekenen
van de kennisgeving van de adviezen om hun opmerkingen aan de Minister van Justitie [2 langs
elektronische weg]2 mee te delen. Wanneer een of meerdere adviezen niet tijdig zijn uitgebracht,
dienen zij dit te doen binnen [2 tachtig]2 dagen na de bekendmaking bedoeld in § 1.
(Het benoemingsdossier bestaat uitsluitend, al naargelang het geval, uit de volgende stukken :
a) [2 de kandidatuur met de stavingsstukken bedoeld in artikel 287sexies, derde of achtste lid, met
betrekking tot de studies en beroepservaring;]2
b) het curriculum vitae;
c) de schriftelijke adviezen bedoeld in § 1 en in voorkomend geval de opmerkingen van de
kandidaat [2 , alsmede de stukken waaruit de ontvangst van deze adviezen door de kandidaat
blijkt]2;
d) (het eindverslag van de gerechtelijke stage opgemaakt door de bevoegde evaluatiecommissie)
[2 en de stageverslagen opgesteld door de stagemeesters]2; <W 2007‐01‐31/30, art. 45, 146;
Inwerkingtreding : onbepaald, ten laatste op 02‐02‐2008>
e) de definitieve beoordeling in het evaluatiedossier;
f) [2 een uittreksel uit het strafregister dat dateert van na de bekendmaking bedoeld in paragraaf
1, eerste lid.]2
§ 3. Voor een benoeming tot raadsheer in het Hof van Cassatie, raadsheer of plaatsvervangend
raadsheer in het hof van beroep of raadsheer in het arbeidshof, zendt de Minister van Justitie
binnen [2 negentig]2 dagen te rekenen van de bekendmaking bedoeld in § 1 aan de algemene
vergadering van het rechtscollege waar de benoeming moet geschieden voor elke kandidaat het
benoemingsdossier over met het verzoek een gemotiveerd advies uit te brengen over elk van de
kandidaten; dit advies wordt bij hun dossier gevoegd.
De algemene vergadering hoort de kandidaten die haar binnen [2 negentig]2 dagen te rekenen van
de bekendmaking van de vacature als bedoeld in § 1 daarom [2 langs elektronische weg]2 hebben
verzocht.
Voor het hof van beroep en het arbeidshof te Brussel worden de adviezen goedgekeurd met een
meerderheid van twee derden van de leden van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zendt binnen dertig dagen na het verzoek om advies de gemotiveerde
adviezen [2 ...]2 aan de Minister van Justitie over en deelt een afschrift [2 langs elektronische weg
tegen ontvangstbewijs]2 mee aan de betrokken kandidaten. [2 ...]2.
[2 Bij gebrek aan adviezen binnen de vastgestelde termijn over elke kandidaat of bij gebrek aan
gebruik van het standaardformulier, wordt aan dat advies voorbijgegaan, hetgeen uiterlijk acht
dagen na het verstrijken van die termijn door de minister van Justitie langs elektronische weg
tegen ontvangstbewijs wordt meegedeeld aan de betrokken kandidaten.]2

[2 De kandidaten beschikken op straffe van verval over een termijn van vijftien dagen te rekenen
van de kennisgeving van het advies van de algemene vergadering om hun opmerkingen aan de
minister van Justitie langs elektronische weg mee te delen. Wanneer het advies niet tijdig is
uitgebracht, dienen zij dit te doen binnen honderdvijfendertig dagen na de bekendmaking bedoeld
in paragraaf 1.]2
§ 4. Binnen [2 negentig]2 dagen te rekenen van de bekendmaking bedoeld in § 1 zendt de Minister
van Justitie aan de bevoegde benoemingscommissie voor [2 de kandidaten wier kandidatuur
ontvankelijk werd verklaard]2 het benoemingsdossier over met het verzoek over te gaan tot een
voordracht van een kandidaat.
In geval van tussenkomst van de algemene vergadering bedoeld in § 3 (en van het college van
procureurs‐generaal bedoeld in artikel 259sexies, § 1), wordt deze termijn verlengd met [2
vijfenvijftig dagen]2. <W 2003‐05‐03/45, art. 18, 110; Inwerkingtreding : 02‐06‐2003>
Met uitzondering van de gerechtelijke stagiairs moeten de kandidaten, al naar gelang, uiterlijk op
het einde van de termijn bedoeld in het eerste en het tweede lid voldoen aan de
benoemingsvoorwaarden. De gerechtelijke stagiairs (kunnen zich ten vroegste zes maanden voor
het einde van de gerechtelijke stage kandidaat stellen en ze) moeten aan de
benoemingsvoorwaarden voldoen op het ogenblik van de benoeming. <W 2003‐05‐03/45, art. 18,
110; Inwerkingtreding : 02‐06‐2003>
De benoemingscommissie hoort de kandidaten die binnen [2 negentig]2 dagen te rekenen van de
bekendmaking van de vacature als bedoeld in § 1, haar daarom [2 langs elektronische weg]2
hebben verzocht. In geval van tussenkomst van de algemene vergadering bedoeld in § 3 (of van het
college van procureurs‐generaal bedoeld in artikel 259sexies, § 1) wordt deze termijn verlengd met
[2 vijfenvijftig dagen]2. <W 2003‐05‐03/45, art. 18, 110; Inwerkingtreding : 02‐06‐2003>
(De benoemingscommissie kan ambtshalve beslissen om alle kandidaten [2 wier kandidatuur
ontvankelijk werd verklaard]2 te horen.
De benoemingscommissie nodigt de kandidaten uit [2 langs elektronische weg]2 waarin de plaats
en het tijdstip waarop zij zich moeten aanbieden, worden vermeld.
(Van het onderhoud met de kandidaat wordt een geluidsopname gemaakt. Die opname wordt
door de Hoge Raad voor de Justitie samen met het dossier over de voordracht bewaard.
Het op deze manier opgenomen onderhoud wordt uitgetikt wanneer de kandidaat bij de Raad
van State beroep instelt tegen de benoeming voor de functie waarvoor hij zich kandidaat stelde.
Op dezelfde wijze wordt het onderhoud van de kandidaat die tot de genoemde functie werd
benoemd, uitgetikt. Daartoe zendt de Minister van Justitie een kopie van het bij de Raad van State
ingestelde beroep aan de voorzitter van de betrokken benoemingscommissie. De uitgetikte tekst
wordt door de voorzitter en een lid van de benoemingscommissie gelijkluidend verklaard en door
tussenkomst van de Minister van Justitie overgezonden aan de Raad van State.) <W 2004‐07‐
09/31, art. 6, 119; Inwerkingtreding : 15‐07‐2004>
Een kandidaat die niet verschijnt op het door de benoemingscommissie bepaalde tijdstip wordt,
behoudens in geval van overmacht, geacht te verzaken aan de mogelijkheid om gehoord te
worden. In geval van overmacht, die soeverein door de benoemingscommissie wordt beoordeeld,
wordt de kandidaat opnieuw opgeroepen, voor zover daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan de
termijn waarover de benoemingscommissie beschikt om de voordracht te doen.) <W 2003‐05‐
03/45, art. 18, 111; Inwerkingtreding : onbepaald, uiterlijk op 02‐06‐2004>
De voordracht gebeurt bij meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen op grond
van criteria die betrekking hebben op de bekwaamheid en geschiktheid van de kandidaat.
In geval van een vacature voor de ambten bedoeld in artikel 43, § 4, van de wet van 15 juni 1935
op het gebruik der talen in gerechtszaken, geschiedt de voordracht door de verenigde
benoemingscommissie bij meerderheid van twee derden van de stemmen uitgebracht binnen elke

benoemingscommissie.
Van de met redenen omklede voordracht wordt een proces‐verbaal opgemaakt dat door de
voorzitter en een lid van de benoemingscommissie wordt ondertekend.
Binnen veertig dagen na het verzoek tot voordracht deelt de benoemingscommissie [2 langs
elektronische weg tegen ontvangstbewijs]2 de lijst met de voorgedragen kandidaat en de niet‐
voorgedragen kandidaten, en het proces‐verbaal van voordracht mee aan de Minister van Justitie.
Een afschrift van de lijst wordt [2 langs elektronische weg]2 aan de kandidaten meegedeeld
(evenals aan de korpschef van de vacature en de korpschef van de voorgedragen kandidaat). <W
2003‐05‐03/45, art. 18, 110; Inwerkingtreding : 02‐06‐2003>
(Wordt geen voordracht meegedeeld binnen de voorgeschreven termijn, dan kan de Minister van
Justitie vanaf de veertigste dag tot de vijfenvijftigste dag na het verzoek tot voordracht, de
benoemingscommissie [2 langs elektronische weg]2 aanmanen om een voordracht te doen. De
benoemingscommissie beschikt over vijftien dagen vanaf de verzending van de aanmaning om
vooralsnog een voordracht te doen.) <W 2003‐05‐03/45, art. 18, 110; Inwerkingtreding : 02‐06‐
2003>
Wordt geen voordracht meegedeeld binnen de voorgeschreven termijn (of binnen de ingevolge
aanmaning verlengde termijn), dan brengt de Minister van Justitie dit binnen vijftien dagen [2 langs
elektronische weg]2 ter kennis van de kandidaten en wordt een nieuwe oproep tot de kandidaten
in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. <W 2003‐05‐03/45, art. 18, 110; Inwerkingtreding : 02‐
06‐2003>
§ 5. [2 De Koning beschikt vanaf de ontvangst van de voordracht over vijftig dagen om een
beslissing te nemen en deze langs elektronische weg mee te delen aan de benoemingscommissie,
aan de kandidaten, aan de korpschef van het rechtscollege of van het openbaar ministerie bij het
rechtscollege waar de benoeming moet geschieden, aan de korpschef van de kandidaat en aan de
procureur‐generaal van de plaats waar de eed moet worden afgelegd.]2
In geval van gemotiveerde weigering beschikt de benoemingscommissie vanaf de ontvangst van
deze beslissing over vijftien dagen om een nieuwe voordracht te doen overeenkomstig de nadere
regels bepaald in § 4. (De gemotiveerde weigeringsbeslissing wordt [2 langs elektronische weg
tegen ontvangstbewijs]2 meegedeeld aan de benoemingscommissie en aan de voorgedragen
kandidaat. De korpschef van het rechtscollege of van het openbaar ministerie bij dat rechtscollege
waar de benoeming moet geschieden, de korpschef van de voorgedragen kandidaat en andere
kandidaten worden [2 langs elektronische weg]2 op de hoogte gebracht van de
weigeringsbeslissing.) <W 2003‐05‐03/45, art. 18, 110; Inwerkingtreding : 02‐06‐2003>
[2 Telkens wanneer de Koning niet beslist binnen de termijn van vijftig dagen, beschikken de
betrokken benoemingscommissie en de kandidaten vanaf de vijfenvijftigste dag over een termijn
van vijftien dagen om langs elektronische weg een aanmaning aan de minister van Justitie te
betekenen.]2. Wanneer de Koning binnen vijftien dagen na de betekening geen beslissing treft,
wordt zijn stilzwijgen geacht een afwijzende beslissing te zijn waartegen beroep bij de Raad van
State kan worden ingesteld. Bij ontstentenis van tijdige aanmaning en zo het een eerste
voordracht betreft, doet de benoemingscommissie een nieuwe voordracht, overeenkomstig het
bepaalde in het tweede lid; zo het geen eerste voordracht betreft, wordt een nieuwe oproep tot de
kandidaten bekendgemaakt.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(1)<W 2014‐05‐08/02, art. 9, 185; Inwerkingtreding : 01‐04‐2014>
(2)<W 2016‐05‐04/03, art. 52, 203; Inwerkingtreding : 23‐05‐2016>
Afdeling II. ‐ <Ingevoegd bij W 1998‐12‐22/47, art. 46, Inwerkingtreding : 02‐08‐2000> Procedure
van aanwijzing in mandaten.

Art. 259quater.<Ingevoegd bij W 1998‐12‐22/47, art. 46, Inwerkingtreding : 02‐08‐2000> § 1. (De
eerste voorzitter van het Hof van Cassatie en de procureur‐generaal bij het Hof van Cassatie
worden door de Koning aangewezen voor een mandaat van vijf jaar dat niet hernieuwbaar is in
hetzelfde rechtscollege of hetzelfde parket.
De andere korpschefs bedoeld in artikel 58bis, 2°, worden door de Koning aangewezen voor een
mandaat van vijf jaar dat onmiddellijk één keer hernieuwbaar is in hetzelfde rechtscollege of
hetzelfde parket.) <W 2006‐12‐18/37, art. 3, 1°, 145; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op :
01‐01‐2008>
§ 2. De Minister van Justitie vraagt binnen [5 vijfendertig]5 dagen na de bekendmaking van de
vacature in het Belgisch Staatsblad, [5 voor de kandidaturen die hij ontvankelijk heeft verklaard
overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de artikelen 287sexies,]5 een gemotiveerd schriftelijk
advies, al naar gelang het geval aan :
1° (de nog in functie zijnde uittredende korpschef) van het rechtscollege of van het openbaar
ministerie bij dat rechtscollege waar de aanwijzing moet geschieden; <W 2003‐05‐03/45, art. 19,
110; Inwerkingtreding : 02‐06‐2003>
2° (de korpschef van het rechtscollege of van het openbaar ministerie bij het rechtscollege waar
de kandidaat als magistraat werkzaam is. Voor de magistraten die bij toepassing van artikel 144bis,
§ 3, eerste en tweede lid, een opdracht krijgen, verstrekt de federale procureur advies indien de
betrokkene voltijds voor hem werkt. Zijn de prestaties niet voltijds dan wordt voor het aspect
federaal werk, het advies van de federale procureur aan dat van de korpschef toegevoegd.)[1 Voor
de magistraten bedoeld in artikel 43, § 5bis, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik
der talen in gerechtszaken, verstrekt de procureur des Konings van Halle‐Vilvoorde de nodige
inlichtingen aan de procureur des Konings van Brussel, die zijn advies verleent.]1 <W 2006‐12‐
18/37, art. 3, 2°, 145; Inwerkingtreding : 01‐01‐2008>
3° een vertegenwoordiger van de balie aangewezen door de orde van advocaten van het
gerechtelijk arrondissement waar de kandidaat werkzaam is als magistraat. Voor het gerechtelijk
arrondissement Brussel geeft, al naar gelang de magistraat behoort tot de Nederlandse of Franse
taalrol, hetzij de vertegenwoordiger van de Nederlandstalige orde, hetzij de vertegenwoordiger
van de Franstalige orde advies. [5 Voor de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie en de
procureur‐generaal bij dit Hof, geeft de stafhouder van de Orde van advocaten bij het Hof van
Cassatie advies.]5
(Ingeval de in het eerste lid, 2°, bedoelde korpschef dezelfde persoon is als de in het eerste lid, 1°
bedoelde korpschef, dan wordt het advies verstrekt hetzij door de algemene vergadering [3 of de
korpsvergadering]3 wat het Hof van Cassatie betreft, hetzij door de voorzitter van het college van
procureurs‐generaal wat de federale procureur betreft, hetzij door de korpschef van het
onmiddellijk hogere rechtscollege of van het openbaar ministerie bij dat rechtscollege wat de
andere gevallen betreft. Zulks geldt ook ingeval de in het eerste lid, 1° en 2°, bedoelde korpschef
om enige reden in de onmogelijkheid is om advies te verstrekken of er in zijn hoofde een
persoonlijk tegenstrijdig belang bestaat in de zin van artikel 259ter, § 1, vijfde lid. De regels van
artikel 259ter, § 1, tweede lid, en § 2, eerste tot derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.)
<W 2006‐12‐18/37, art. 3, 3°, 145; Inwerkingtreding : 01‐01‐2008>
(Het aanwijzingsdossier van een korpschef bestaat uitsluitend uit de volgende stukken :
a) [5 de kandidatuur met de stavingsstukken bedoeld in artikel 287sexies, achtste lid, met
betrekking tot de studies en beroepservaring;]5
b) het curriculum vitae;
c) de schriftelijke adviezen bedoeld in het eerste lid en in voorkomend geval de opmerkingen van
de kandidaat [5 , alsmede de stukken waaruit de ontvangst van deze adviezen door de kandidaat

blijkt]5;
d) het beleidsplan van de kandidaat;
e) de definitieve beoordeling in het evaluatiedossier;
f) [5 een uittreksel uit het strafregister dat dateert van na de bekendmaking bedoeld in het eerste
lid.]5) <W 2003‐05‐03/45, art. 19, 111; Inwerkingtreding : 02‐06‐2004>
§ 3. Voor een aanwijzing tot eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, eerste voorzitter van het
hof van beroep of eerste voorzitter van het arbeidshof is artikel 259ter, § 3, van overeenkomstige
toepassing. (Indien de algemene vergadering niet het vereiste quorum bereikt, omdat teveel leden
van het betrokken hof van beroep of arbeidshof kandidaat zijn voor de functie van korpschef van
dat hof, wordt het in artikel 259ter, § 3, bedoelde advies verstrekt door de eerste voorzitter van
het Hof van Cassatie.) <W 2003‐05‐03/45, art. 19, 110; Inwerkingtreding : 02‐06‐2003>
Voor het overige zijn de bepalingen bedoeld in artikel 259ter, §§ 4 en 5, van overeenkomstige
toepassing, behoudens voor wat hierna volgt :
1° de voordracht geschiedt tevens op basis van het standaardprofiel bedoeld in artikel 259bis‐13;
2° betreft het een aanwijzing tot korpschef bedoeld in de artikelen 43, § 4, 43bis, § 4, eerste lid,
en 49, § 2, eerste en vierde lid in fine, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken, dan gebeurt de voordracht door de verenigde benoemingscommissie met een
meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen binnen elke benoemingscommissie;
3° (op het ogenblik dat het mandaat daadwerkelijk openvalt moet de kandidaat ten minste (vijf
jaar) verwijderd zijn van de leeftijdsgrens bedoeld in artikel 383, § 1;) <W 2003‐05‐03/45, art. 19,
110; Inwerkingtreding : 02‐06‐2003> <W 2006‐12‐18/37, art. 3, 4°, 145; Inwerkingtreding : 01‐01‐
2008>
(4° de benoemingscommissie hoort alle kandidaten voor een mandaat van korpschef [5 wier
kandidatuur ontvankelijk werd verklaard]5.) <W 2003‐05‐03/45, art. 19, 111; Inwerkingtreding : 02‐
06‐2004>
(§ 3bis. Uiterlijk op het einde van de 52e maand van de uitoefening van het mandaat brengt de
korpschef bedoeld in § 1, tweede lid, de minister van Justitie ervan op de hoogte of hij al dan niet
de verlenging van het mandaat vraagt. Indien hij deze verlenging niet vraagt, valt het mandaat
open.
Om de verlenging te kunnen vragen, moet de korpschef op de einddatum van het eerste
mandaat, ten minste vijf jaar verwijderd zijn van de leeftijdsgrens bedoeld in artikel 383, § 1.
Indien de betrokkene de verlenging van het mandaat heeft gevraagd, zendt de minister van
Justitie uiterlijk 60 dagen voor het verstrijken van het mandaat, het verlengingsdossier dat de
stukken bevat bedoeld in artikel 259novies, § 10, veertiende lid, over aan de bevoegde
benoemings‐ en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie.
De benoemings‐ en aanwijzingscommissie hoort de korpschef.
De voordracht door de benoemings‐ en aanwijzingscommissie neemt de vorm aan van een met
redenen omklede beslissing tot aanvaarding of weigering van de verlenging van het mandaat van
korpschef. Zij wordt uiterlijk 30 dagen voor het verstrijken van het mandaat overgezonden aan de
Minister van Justitie.
De verlenging van het mandaat of het openvallen van het mandaat vindt plaats binnen 30 dagen
voor het verstrijken van het mandaat.
In geval van aanwijzing van een korpschef bedoeld in § 6, derde lid, lopen de in deze paragraaf
bedoelde termijnen volgens het tijdschema dat van toepassing zou geweest zijn op zijn
voorganger.
Indien het mandaat van een korpschef niet wordt verlengd, wordt het mandaat, tot de aanwijzing
van de opvolger, uitgeoefend door een adjunct‐mandaathouder naar orde van dienstanciënniteit
of bij ontstentenis van deze door een ander magistraat naar orde van dienstanciënniteit.) <W

2006‐12‐18/37, art. 3, 5°, 145; Inwerkingtreding : 01‐01‐2008>
§ 4. (De korpschef die uit hetzelfde rechtscollege of hetzelfde parket afkomstig is, neemt op het
einde van het mandaat het ambt waarin hij op het tijdstip van zijn aanwijzing was benoemd weer
op of, naar gelang van het geval, het adjunct‐mandaat waarin hij was aangewezen.
De aanwijzing als korpschef in het rechtscollege waaruit de magistraat afkomstig is, schorst het
adjunct‐mandaat.) <W 2006‐12‐18/37, art. 3, 6°, 145; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op :
01‐01‐2008>hef met de daaraan verbonden verhogingen en voordelen.
[3 Toch maakt het mandaat van korpschef een einde aan het mandaat van adjunct‐procureur des
Konings te Brussel, adjunct‐arbeidsauditeur te Brussel, afdelingsvoorzitter, afdelingsprocureur,
afdelingsauditeur, ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank.
De houders van een adjunct‐mandaat waarvan het mandaat geschorst is, kunnen in voorkomend
geval in overtal worden vervangen tijdens de duur van het mandaat van korpschef.]3
§ 5. [3 De aanwijzing in de functie van korpschef van een kandidaat van buiten het rechtscollege of
parket geeft aanleiding tot een gelijktijdige benoeming, in voorkomend geval in overtal, in dat
rechtscollege of parket zonder dat artikel 287sexies van toepassing is, met uitzondering van de
federale procureur die zijn benoeming behoudt en van de voorzitter van de vrederechters en
rechters in de politierechtbank die tegelijkertijd benoemd wordt hetzij als vrederechter in een
kanton van het arrondissement, aangewezen door de Koning, hetzij als rechter in de
politierechtbank van het arrondissement. [4 In voorkomend geval geeft de aanwijzing in het
mandaat van federale procureur bovendien aanleiding tot een gelijktijdige aanwijzing in
subsidiaire orde, in overtal, als federaal magistraat.]4 [5 Wanneer de als voorzitter van de
vrederechters en rechters in de politierechtbank aangewezen magistraat geen vrederechter of
rechter in de politierechtbank is, wordt hij respectievelijk aangewezen als vrederechter als de
ondervoorzitter rechter in de politierechtbank is en als rechter in de politierechtbank als de
ondervoorzitter vrederechter is.]5
De aanwijzing in het mandaat van voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of van procureur
des Konings van een kandidaat van buiten het rechtscollege of parket geeft ook aanleiding tot een
benoeming in subsidiaire orde, in voorkomend geval in overtal, in de andere rechtbanken van
eerste aanleg of parketten van de procureur des Konings van het rechtsgebied van het hof van
beroep, overeenkomstig artikel 100 en met inachtneming van de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken.
Het tweede lid is eveneens van toepassing op de aanwijzingen in de rechtbanken van
koophandel, de arbeidsrechtbanken en de arbeidsauditoraten in het rechtsgebied van het hof van
beroep te Brussel.
De aanwijzing in het mandaat van voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Eupen van
een kandidaat van buiten het rechtscollege geeft ook aanleiding tot een benoeming in subsidiaire
orde, in overtal, in de rechtbank van koophandel en in de arbeidsrechtbank te Eupen
overeenkomstig artikel 100/1. De aanwijzing in het mandaat van procureur des Konings te Eupen,
van een kandidaat van buiten het parket geeft ook aanleiding tot een benoeming in subsidiaire
orde, in overtal, in het arbeidsauditoraat te Eupen overeenkomstig artikel 156/1.
De houder van een adjunct‐mandaat kan worden vervangen in zijn oorspronkelijk rechtscollege.
Wanneer de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank een vrederechter
is, wordt hij in zijn oorspronkelijk vredegerecht vervangen door een vrederechter in overtal die
eveneens in subsidiaire orde wordt benoemd in alle kantons van het arrondissement, met
inachtneming van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.
De uittredende korpschef kan op zijn verzoek door de Koning opnieuw benoemd worden,
desnoods in overtal, in het ambt waarin hij het laatst was benoemd voor zijn aanwijzing tot
korpschef. In voorkomend geval wordt tevens het adjunct‐mandaat waarin hij was aangewezen

weer opgenomen in de fase waarin hij had opgehouden die uit te oefenen, voor zover het niet gaat
om een mandaat bedoeld in § 4, derde lid.
Bij gebrek aan een verzoek tot heropneming gericht aan de Koning, naargelang van het geval
hetzij uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van het mandaat, hetzij binnen een maand voor
het einde van het mandaat indien het mandaat niet is verlengd, wordt hij gehandhaafd in het ambt
waarin hij bij zijn aanwijzing als korpschef was benoemd.]3
[4 Uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van zijn mandaat of binnen de maand voorafgaand
aan het verstrijken van zijn mandaat wanneer dit niet verlengd werd, licht de federale procureur
de minister van Justitie in of hij opteert om terug te keren naar zijn functie waarin hij laatstelijk
benoemd werd en overeenkomstig het zevende lid, in voorkomend geval met het adjunct‐mandaat
waarin hij was aangewezen, ofwel zijn mandaat van federaal magistraat uit te oefenen.]4
§ 6. (Het openvallen van een mandaat van korpschef leidt tot toepassing van [3 artikel 287sexies]3.
Indien het mandaat van eerste voorzitter van het Hof van Cassatie of van procureur‐generaal bij
het Hof van Cassatie voortijdig openvalt, wordt [3 artikel 287sexies]3 enkel toegepast voor zover de
normale einddatum van het mandaat ten minste twee jaar verwijderd is van het tijdstip waarop
het mandaat openvalt. Indien deze termijn korter is dan twee jaar, wordt het mandaat voltooid
door de vervanger bedoeld in [3 artikel 319, tweede lid, tweede zin]3.
[1 Indien op het tijdstip waarop een mandaat van federale procureur, van eerste voorzitter van
het hof van beroep te Brussel, van procureur‐generaal bij het hof van beroep te Brussel of van
eerste voorzitter van het arbeidshof te Brussel voortijdig openvalt, de normale einddatum van het
mandaat ten minste twee jaar verwijderd is, wordt artikel 287sexies toegepast.]1
Indien op het tijdstip waarop een mandaat bedoeld in het derde lid voortijdig openvalt, de
normale einddatum van het mandaat minder dan twee jaar verwijderd is, wordt het mandaat
voltooid door de vervanger bedoeld in [3 artikel 319, tweede lid, tweede zin]3.
Indien de vervanging bedoeld in het vierde lid in de loop van het eerste mandaat gebeurt, wordt
[3 artikel 287sexies]3 toegepast voor de toekenning van een mandaat voor de hernieuwingsperiode
of voor het resterende deel van deze periode.
In geval van een oproep tot de kandidaten met toepassing van het tweede, derde en vijfde lid,
kunnen op straffe van onontvankelijkheid enkel degenen die voldoen aan dezelfde
taalvoorwaarden als de korpschef wiens mandaat voortijdig afloopt, zich kandidaat stellen.
De duur van het mandaat van degene die met toepassing van het tweede, derde of vijfde lid, tot
korpschef wordt aangewezen, wordt in afwijking van § 1 beperkt tot de resterende duur van het
mandaat dat voortijdig afloopt. Indien de aanwijzing in een mandaat bedoeld in het derde lid
evenwel gebeurt in de loop van het eerste mandaat, wordt voor de hernieuwingsperiode § 3bis
toegepast.) <W 2006‐12‐18/37, art. 3, 10°, 145; Inwerkingtreding : 01‐01‐2008>
(§ 7. De korpschef kan zijn mandaat voortijdig ter beschikking stellen [5 langs elektronische weg
tegen ontvangstbewijs]5. Het mandaat wordt evenwel slechts beëindigd na negen maanden te
rekenen vanaf de ontvangst van de terbeschikkingstelling. Deze termijn kan door de Koning, op
gemotiveerd verzoek van de betrokken korpschef, worden ingekort.
Onverminderd § 6 zijn de bepalingen van de §§ 4 en 5 van toepassing op de korpschef die zijn
mandaat voortijdig ter beschikking stelt (...). <W 2006‐12‐18/37, art. 3, 11°, 145; Inwerkingtreding :
01‐01‐2008>
De korpschef die zijn mandaat voortijdig ter beschikking stelt kan zich gedurende een termijn van
twee jaar nadat hij zijn mandaat effectief neerlegde, niet opnieuw kandidaat stellen voor een
mandaat van korpschef.) <W 2003‐05‐03/45, art. 19, 110; Inwerkingtreding : 02‐06‐2003>
(NOTA : bij arrest nr 122/2008 van 01‐09‐2008 (B.St. 18‐09‐2008, p. 48642‐48649), heeft het
Grondwettelijk Hof de woorden " dat de stukken bevat bedoeld in artikel 259novies, § 10,

veertiende lid, " in artikel 259quater, § 3bis, derde lid, vernietigd in zoverre zij van toepassing zijn
op de korpschefs van de hoven en rechtbanken)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(1)<W 2012‐07‐19/36, art. 25, 175; Inwerkingtreding : 31‐03‐2014 (zie ook art. 61, L1 en L2)>
(3)<W 2014‐05‐08/02, art. 10,2° à 10,8°, 185; Inwerkingtreding : 01‐04‐2014, bevestigd door W
2014‐04‐10/73, art. 11, 187; Inwerkingtreding : 10‐06‐2014>
(4)<W 2016‐02‐05/11, art. 202, 201; Inwerkingtreding : 29‐02‐2016>
(5)<W 2016‐05‐04/03, art. 53, 203; Inwerkingtreding : 23‐05‐2016>

