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Verbetering van de selectieprocedure voor kandidaat-korpschefs
De HRJ heeft verschillende belangrijke maatregelen genomen om de aanwijzing van korpschefs verder te
professionaliseren.
meer lezen ...

Recente benoemingen en aanwijzingen
De verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie en de Nederlandstalige en Franstalige benoemingscommissies
kwamen sinds de vorige newsletter verschillende keren samen voor de voordracht tot benoeming van diverse
magistraten.
meer lezen ...

Project Kruid
Met zijn project Kruid wil de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) het gerecht op smaak brengen met een toegankelijke
taal. De Hoge Raad roept alle juridische professionals op om bewust om te gaan met hun taalgebruik met de
rechtzoekende.
meer lezen ...

Aanbeveling over de kennisgeving van de uitsteldatum in burgerlijke zaken
Wanneer de behandeling van een zaak wordt uitgesteld, moeten de rechtbanken ervoor zorgen dat ook de burger die
zonder advocaat verschijnt op de hoogte wordt gesteld van de datum waarop de zaak opnieuw zal worden behandeld.
De Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie bracht hierover een aanbeveling uit.
meer lezen ...

Bijzonder onderzoek over toewijzing van zaken aan alleenzetelende
raadsheren
De HRJ heeft een bijzonder onderzoek uitgevoerd op vraag van de minister van Justitie. Het onderzoek gaat over de
manier waarop de hoven van beroep burgerlijke rechtszaken toewijzen aan hetzij één raadsheer hetzij een collegiale
kamer.
meer lezen ...

Ambtshalve advies over het “Brussels International Business Court”
De HRJ heeft een ambtshalve advies uitgebracht betreffende een voorontwerp van wet houdende de oprichting van
het Brussels International Business Court. Hij werd hierover op 10 juli 2018 gehoord door de Commissie Justitie.
meer lezen ...

Advies over de alternatieve vormen van geschillenoplossing
De HRJ verleende een advies over titel 9 van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en
houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van
geschillenoplossing. Op 6 maart 2018 werd de HRJ hierover gehoord door de Commissie Justitie.
meer lezen ...

Advies over het wetsontwerp “Werklastvermindering”

De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) heeft een advies uitgebracht over het
wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk wetboek, het Burgerlijk wetboek en de wet
van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken.
meer lezen ...

Internationale samenwerking
Situatie in Polen
De HRJ heeft de premier, de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie aangeschreven om zijn bezorgdheid te
uiten over de toestand van de rechtsstaat in Polen. Het Europees Netwerk van Hoge Raden (ENCJ), waar de
HRJ lid van is, biedt zijn volledige steun aan de rechters in Polen in deze moeilijke tijden.
Bezoek van de Italiaanse C.S.M.
Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie
De voorzitster van de HRJ heeft deelgenomen aan de openingszitting van de evaluatiesessie over de toepassing
van dit verdrag in België:
Bezoek Institut Supérieur de la Magistrature van Marokko

“In eer en geweten. Openhartige getuigenissen van procureurs”
Bij uitgeverij Houtekiet verscheen het boek “In eer en geweten. Openhartige getuigenissen van procureurs” van Veerle
MAEBE. Waargebeurde verhalen van 12 procureurs uit het rechtsgebied Antwerpen-Limburg
meer lezen ...

Belangrijk bericht!
U ontvangt de newsletter van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) omdat u zich daarvoor heeft ingeschreven.
Het doel van de nieuwsbrief is informatie te verstrekken over de werking van de HRJ, bijvoorbeeld nieuwe adviezen.
Wij verwerken uw persoonsgegevens door een online-applicatie geleverd door een gespecialiseerde onderneming. Uw
gegevens worden bewaard zolang u zich niet uitschrijft voor de nieuwsbrief. U kan zich op elk moment hier uitschrijven
voor deze newsletter.
Voor meer informatie of voor het uitoefenen van uw andere gegevensbeschermingsrechten (inzage, verbetering,
beperking van de verwerking, bezwaar en verwijdering) kan u contact opnemen met onze data protection officer:
dpo@hrj.be of via Hoge Raad voor de Justitie – DPO, Ijzerenkruisstraat 67, 1000 Brussel. Indien u vindt dat wij u niet
hebben kunnen helpen kan u klacht neerleggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.
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