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Nieuwsbrief Hoge Raad voor de Justitie

september 2017

Nieuwe voorzitter HRJ
Op 12 september 2017 nam Magali CLAVIE het voorzitterschap van de Hoge Raad voor de Justitie over van Christian
DENOYELLE.
meer lezen ...

Advies Vlaams Decreet Jeugddelinquentie
Voor het eerst boog de Hoge Raad zich over plannen van de Vlaamse regering. Het “voorontw erp van decreet
betreffende de jeugddelinquentie” van 14 juli 2017 zou immers een grote impact kunnen hebben op de w erking van
justitie en het vertrouw en van de burger in het gerecht.
meer lezen ...

Examenprogramma’s (gerechtelijk jaar 2017-2018)
De examenprogramma’s voor het gerechtelijk jaar 2017-2018 w erden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5
september 2017 (vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage, examen inzake beroepsbekw aamheid en
mondelinge evaluatie-examen).
meer lezen ...

Vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage
De oproep tot de kandidaten voor het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage w erd gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 5 september 2017. Dit examen is bedoeld voor alle juristen en is reeds toegankelijk voor jonge
juristen met minimum tw ee jaar juridische beroepservaring.
meer lezen ...

Voordrachten inzake de toegang tot de magistratuur
De HRJ heeft zich voorgenomen om in de schoot van de diverse balies voordrachten te organiseren over de toegang
tot de magistratuur.
meer lezen ...

Recente voordrachten
De verenigde benoemings- en aanw ijzingscommissie heeft 4 kandidaten voorgedragen voor vacante plaatsen van
federaal magistraat bij het federaal parket (2 FR en 2 NL).
Zij heeft ook tw ee plaatsvervangende leden voor de Franstalige evaluatiecommissie voor de gerechtelijke stage en een
lid-magistraat van het openbaar ministerie van het w etenschappelijk comité van het Instituut voor Gerechtelijke
Opleiding aangew ezen.
De Nederlandstalige en Franstalige benoemingscommissies kw amen sinds de vorige new sletter opnieuw samen voor
de voordracht tot benoeming van diverse plaatsvervangende magistraten.
meer lezen ...

Nieuwe adviesformulieren (benoemings- en aanwijzingsprocedure)

Er w erden drie nieuw e adviesformulieren gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 september 2017. Deze
formulieren zijn van toepassing voor alle vacante plaatsen die w orden gepubliceerd na 25 september 2017.
meer lezen ...

Wetenschappelijke doorlichting selectie magistraten

De selectie van magistraten zal w orden doorgelicht in het raam van een doctoraatsonderzoek dat zal w orden
uitgevoerd door Emilie Michaux, doctoranda aan de K.U. Leuven.
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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