REGLEMENT BETREFFENDE DE SAMENSTELLING

1.

INLEIDING

Het bureau van de Hoge Raad voor de Justitie (hierna « Raad » genoemd) wordt stapsgewijs
opgericht in de hierna vermelde volgorde :
a.

kandidaatstelling;

b.

voordracht door elk college van twee leden voor het bureau van de Raad;

c.

aanwijzing van de leden van het bureau door de Raad;

d.

voorstel, door elk college, van de commissies die zijn leden van het bureau zullen voorzitten;

e.

aanwijzing, door de Raad, van de commissies die de leden van het bureau zullen voorzitten;

f.

vaststelling van de beurtrol voor de uitoefening van het voorzitterschap van de Raad.

2.

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
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VAN HET BUREAU VAN DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE

2.1.
Elk college, samengeroepen door het oudste herkozen lid, wijst twee leden aan (magistraat
en niet magistraat) die het « voorlopig bureau » vormen. Dat voorlopig bureau is belast met de
leiding van de verrichtingen tot samenstelling van het bureau, verrichtingen die hij op elk ogenblik,
indien nodig, kan schorsen of onderbreken. Het voorlopig bureau beslecht soeverein elke betwisting
die tijdens de verrichtingen zou kunnen ontstaan, met inbegrip van de in punt 2.3 van dit reglement
vermelde mogelijke betwistingen betreffende de geldigheid van de stemmen, zowel in de colleges als
in de Raad. Het waakt tevens over de eenvormige toepassing van onderhavig reglement in beide
colleges.
2.1.bis Wanneer een lid van het Bureau tijdens het mandaat moet worden vervangen, worden de
bevoegdheden die voorliggend reglement aan het voorlopig bureau toekent, uitgeoefend door het
Bureau van de Raad.
2.2.
De beslissingen die in de Raad bij tweederde meerderheid van de leden moeten worden
genomen, vereisen een meerderheid van dertig leden.
De beslissingen die in de colleges met absolute meerderheid van de stemmen moeten
worden genomen, vereisen, enerzijds, de aanwezigheid van ten minste de helft van de leden en,
anderzijds, de helft + een van de stemmen zonder dat er rekening wordt gehouden met de blanco en
ongeldige stembiljetten. Met de blanco en ongeldige stembiljetten wordt derhalve rekening
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gehouden voor het quorum van de aanwezigheden maar niet voor de berekening van de
meerderheid.
2.3.
De stemmen worden opgenomen door de leden van het voorlopig bureau, in de Raad door
de vier leden van het voorlopig bureau, in de colleges door de twee leden van het college die deel
uitmaken van het voorlopig bureau. Elke kandidaat kan daarbij aanwezig zijn of een getuige
aanwijzen. De leden van het voorlopig bureau, de kandidaten of de getuigen hebben het recht de
stembiljetten te betwisten.
2.4.
Elke stemming is geheim en gebeurt schriftelijk met behulp van biljetten waarvan de
modellen bij dit reglement zijn gevoegd.
2.5.
Het voorlopig bureau maakt van elke stap van de verrichtingen proces-verbaal op en geeft
daarvan stelselmatig kennis aan het college of aan de Raad.

3.

KANDIDAATSTELLING

3.1.
Het voorlopig bureau brengt de leden van de Raad bij gewone brief, ter post afgegeven
uiterlijk veertien dagen voor de dag waarop de verkiezingen plaatshebben, op de hoogte van de
mogelijkheid om zich kandidaat te stellen als lid van het bureau van de Raad. Dit reglement wordt bij
die brief gevoegd.
3.2.
De kandidaatstelling wordt ingediend bij e-mail verzonden uiterlijk vijf dagen voor de dag
waarop de verkiezingen plaatshebben, en gericht aan een van de vier leden van het voorlopig bureau
door hen aangewezen. De kandidaat kan een curriculum vitae bijvoegen. Voor het overige kunnen de
kandidaten ten persoonlijke titel aan de leden van de Raad elk schrijven richten dat zij nuttig achten.
3.3.
Het voorlopig bureau stelt de lijst van de ontvangen kandidaturen op en bezorgt een kopie
van die lijst en van de kandidaatstellingen met curriculum vitae aan alle leden van de Raad bij e-mail
verzonden uiterlijk vier dagen voor de dag waarop de verkiezingen plaatshebben.
3.4.

De poststempel geldt als bewijs voor de verzending van de voormelde brieven.

3.5.
De verkiezingen hebben plaats in de lokalen van de Raad op dag en uur bepaald door de
Raad.
3.6.
Vóór de stemming, kan elke kandidaat in alfabetische volgorde, mondeling, gedurende
maximum tien minuten, zijn kandidatuur toelichten aan de leden van de Raad. Nadien zal er een
debat over de kandidaturen plaatshebben.

4.

VOORDRACHT DOOR ELK COLLEGE VAN TWEE LEDEN VOOR HET BUREAU VAN DE RAAD

4.1.
Met behulp van stembiljetten (model A) met de namen van de kandidaten die per categorie
alfabetisch gerangschikt zijn, kiest elk college bij volstrekte meerderheid van de stemmen het lid
magistraat en het lid niet-magistraat, die het aan de Raad als leden van het bureau zal voorstellen.
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Er wordt gestemd door het plaatsen van een "x" in het vak dat overeenstemt met de gekozen
kandidaat. Is nietig het stembiljet waarop voor meer dan één kandidaat per categorie werd gestemd
of waarop buiten de "x" andere aanduidingen zijn aangebracht.
4.2.
Ingeval na een eerste stemronde in de ene en/of de andere categorie de volstrekte
meerderheid niet wordt behaald, wordt er overgegaan tot een tweede stemronde tussen de twee
kandidaten van de betrokken categorie(en) die het hoogste aantal stemmen hebben behaald.
Ingeval er tussen twee of meer kandidaten die het hoogste aantal stemmen behalen, staking
van stemmen is, heeft er enkel onder hen een herstemming plaats. Indien twee of meer kandidaten
tweede zijn geklasseerd met gelijkheid van stemmen, nemen dezen allen deel aan de herstemming.
4.3.
Ingeval na de tweede stemronde geen enkele kandidaat van de ene of de andere categorie
de volstrekte meerderheid heeft behaald, wordt overgegaan tot een tweede herstemming tussen de
twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben behaald (stembiljet model Abis).
Ingeval er tussen twee of meer kandidaten die het hoogst aantal stemmen behalen, staking
van stemmen is, heeft er enkel tussen hen een tweede herstemming plaats. Indien twee of meer
kandidaten tweede zijn geklasseerd met gelijkheid van stemmen, nemen dezen allen deel aan deze
tweede herstemming.
4.4.
Ingeval ook na de derde stemronde geen enkele kandidaat van de ene of de andere categorie
de volstrekte meerderheid heeft behaald, worden de verrichtingen voor de betrokken categorie(en)
stopgezet.
De Raad wordt daarvan ingelicht; die beslist alsdan dat er een nieuwe oproep tot kandidaten
zal plaatshebben voor de betrokken categorie(s) en stelt een nieuwe datum vast voor de
voordracht(en) en aanwijzing(en).

5.

AANWIJZING VAN DE LEDEN VAN HET BUREAU DOOR DE RAAD

5.1.
Met behulp van stembiljetten (model B) met de namen van de door het college
voorgedragen kandidaten, wijst de Raad, bij tweederde meerderheid van zijn leden, de leden van het
bureau aan.
5.2.
De kandidaat die de tweederde meerderheid van de leden behaalt, is aangewezen. Ingeval
die meerderheid niet wordt behaald voor een of meer voorgedragen kandidaten, wordt de
procedure overgedaan vanaf punt 4.1 van dit reglement voor het (de) vacant gebleven
manda(a)t(en).
5.3.
Ingeval na het hernemen van de procedure, één of meer kandidaten voormelde meerderheid
niet behalen, beslist de Hoge Raad dat er een nieuwe oproep tot kandidaten zal plaatshebben voor
de betrokken categorie(ën) en stelt hij een nieuwe datum vast voor de voordracht(en) en
aanwijzing(en).

5bis. COMMISSIE DIE HET LID VAN HET BUREAU ZAL VOORZITTEN
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Wanneer een lid van het Bureau tijdens het mandaat wordt vervangen, neemt het nieuwe lid
van het Bureau de plaats van het uittredende lid van het Bureau in voor alle functies die het
uittredende lid uitoefende op de datum van de aanwijzing van het nieuwe lid, en met name de
functies van commissievoorzitter en voorzitter van het college.

6.
VOORSTEL, DOOR ELK COLLEGE, VAN DE COMMISSIES DIE ZIJN LEDEN VAN HET BUREAU
ZULLEN VOORZITTEN
6.1.
Indien er tussen de beide leden van het bureau een akkoord tot stand komt over de
uitoefening van het voorzitterschap van de respectieve commissies, brengen zij hun college daarvan
op de hoogte vooraleer er wordt gestemd.
6.2.
Met behulp van stembiljetten (model C), wijst elk college bij volstrekte meerderheid van de
stemmen voor elke commissie het lid aan, dat het aan de Raad zal voordragen als voorzitter. Enkel de
stem voor twee verschillende kandidaten, één per commissievoorzitterschap, is geldig.
6.3.
Indien geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid behaalt, zal tot een nieuwe
stemronde worden overgegaan.
In geval van staking van stemmen wordt er tot een tweede stemronde overgegaan.
In geval van staking van stemmen bij die tweede stemronde, zal men het lot laten beslissen.
De door het lot aangewezen kandidaat kiest de commissie voor welke hij wenst te worden
voorgedragen.

7.
AANWIJZING DOOR DE RAAD VAN DE COMMISSIES DIE DE LEDEN VAN HET BUREAU
ZULLEN VOORZITTEN
7.1.
De voorstellen van de beide colleges worden voorgelegd aan de Raad, die ze al dan niet
goedkeurt (stembiljet model D).
7.2.

Indien twee derden van de leden van de Raad de voorstellen goedkeuren, zijn ze aanvaard.

7.3.
In het tegenovergestelde geval wordt overgegaan tot een nieuwe stemronde waarin de leden
zich over het voorstel van elk college afzonderlijk uitspreken (stembiljet model E).
7.4.
Het voorstel van een college dat wordt goedgekeurd door twee derden van de leden is
aangenomen.
7.5.
De procedure wordt vanaf punt 6.1 van dit reglement overgedaan voor het voorstel dat niet
door twee derden van de leden wordt goedgekeurd.

8.
VASTSTELLING VAN DE BEURTROL VOOR DE UITOEFENING VAN HET VOORZITTERSCHAP
VAN DE RAAD
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8.1.
Als de leden van het bureau tot een akkoord komen over de beurtrol voor de uitoefening van
het voorzitterschap, wordt dat akkoord voorgelegd aan de Raad, die het al dan niet goedkeurt
(stembiljet model F).
8.2.
De beurtrol voor de uitoefening van het voorzitterschap staat vast wanneer twee derden van
de leden van de Raad het akkoord goedkeuren.
8.3.
In het tegenovergestelde geval of wanneer de leden van het bureau het niet eens zijn, wijst
de Raad, met behulp van stembiljetten waarop de namen van de vier leden van het bureau in
alfabetische volgorde zijn vermeld (model G), het lid van het bureau aan dat gedurende het eerste
jaar de Raad zal voorzitten.
Indien de twee derden-meerderheid niet wordt behaald, wordt de stemming overgedaan, zo
nodig tweemaal.
Indien na de derde stemronde de twee derden-meerderheid door geen enkel bureaulid
wordt behaald, wordt het bureaulid dat de Raad gedurende het eerste jaar zal voorzitten bij loting
aangewezen.
8.4.
Voor de vorm stelt de Raad de beurtrol voor de uitoefening van het voorzitterschap vast
(stembiljetten model H), rekening houdend met de voorschriften van artikel 259bis-4, § 2, van het
Gerechtelijk Wetboek, met dien verstande dat in eerste instantie van taal wordt gewisseld.

