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WETSONTWERP

strekkende tot de bespoediging van de
procedure voor het Hof van Cassatie

AMENDEMENT

Nr7VAN DE HEER LANDUYT

Art. 3bis (nieuui)

Een artikel 3bis (nieuui) Invoegen, luidend
als volgt:

«Art. 3bis. - In Deel II, Boek I, Titel I,
Hoofdstuk V, van het Gerechtelijk Wetboek wordt on-
der een afdeling 3bis « Beheer van het Hof van Cassa-
tie », artikelen 136bis tot 136quater (nieuw) inge-
voegd, luidend als volgt:

«Art. 136bis. - De Koning benoemt, bij een in Mi-
nisterraad overlegd besluit en op advies van de alge-
mene vergadering van het HofvanCassatie en van de
procureur-generaal een beheerder die belast is met het
administratieve beheer van het Hof van Cassatie en
zijn infrastructuur, voor een hernieuwbare periode
van drie jaar.

Niemand kan benoemd worden tot beheerder in-
dien hij:

10 "niet de leeftijd van 37jaar heeft bereikt;
2 0 geen houder is van een diploma dat toegang

verleent tot de betrekkingen van niveau 1in de Rijks-
besturen;

Zie:
- 271 - 95 / 96 :

- N"1: Ontwerp overgezonden door de Senaat.
- Nt 2: Amendementen.

(*) Tweede zitting van de 4ge zittingsperiode.
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Chambre des Représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1995-1996 (*)

3 JUILLET 1996

PROJET DE LOI

visant à accélérer la procédure
devant la Cour de cassation

AMENDEMENT

N° 7 DE M. LANDUYT

Art. 3bis (nouveau)

Insérer un article 3bis (nouveau), libellé
comme suit:

«Art. 3bis. - Des articles 136bis à 136quater
(nouveaux), libellés comme suit, sont insérés, sous
une section 3bis, intitulée «Gestion de la Cour de
cassation », dans la deuxième partie, livre I", titre t-;
chapitre V, du même Code:

«Art. 136bis. - Le Roi, par arrêté délibéré en Con-
seil des ministres et sur avis de l'assemblée générale
de la Cour de cassation et du procureur général nom-
me, pour une période de 3 ans renouvelable, un admi-
nistrateur chargé de la gestion administrative de la
Cour de cassation et de son infrastructure.

Personne ne peut être nommé administrateur s'il :

10 n'a pas 37 ans accomplis;
20 n'est pas titulaire d'un diplôme donnant accès

aux emplois de niveau 1dans les administrations de
l'Etat;

Voir:
- 271 - 95 / 96 :

- N°1: Projet transmis par le Sénat.
- N°2: Amendements.

(*) Deuxième session de la 49'législature.
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30 niet het bewijs levert van ten minste vijf jaar
ervaring in het domein van de te begeven functie.

De beheerder oefent zijn bevoegdheden uit onder
het gezag en de leiding van de eerste voorzitter en de
procureur-generaal. Hij doet hun jaarlijks zijn. be-
merkingen geworden met betrekking tot de admini-
stratieve aspecten van de uitvoering van het in
artikel136quater bedoelde vierjarenplan.

Onverminderd de bepalingen van deze wet zijn de
bepalingen tot regeling van het administratief en gel-
delijk statuut van het personeel van de ministeries
van toepassing op de beheerder. De wedde van de
beheerder wordt vastgesteld in schaal 15/1. De be-
heerder moet het bewijs leveren van de kennis van de
andere taal, Nederlands of Frans, dan die van zijn
diploma.

Art. 136ter. - Jaarlijks wordt door de algemene
vergadering van het Hof van Cassatie een actioitei-
tenverslag opgemaakt en bekendgemaakt.

Dit verslag bevat onder meer een overzicht van de
stand van de zaken die hangendezijn;

Art. 136quater. - De algemene vergadering van
het Hofvan Cassatie formuleert in een vierjarenplan
de maatregelen die, zonder dat zij afbreuk doen aan
het vervullen van zijn rechtsprekende taak, kunnen
bijdragen tot het wegwerken van de achterstand in de
rechtsbedeling van het Hofvan Cassatie.

Zij onderzoekt elk jaar in de loop van de maand
september de stand van de zaken die hangende zijn en
brengt hierover uiterlijk op 15oktober verslag uit aan
de Ministerraad.

De procureur-generaal en de eerste advocaat-gene-
raal nemen deel aan de werkzaamheden van de alge-
mene vergadering. », »

VERANTWOORDING

- Art. 136bis

Naar analogie met het wetsontwerp van de regering tot
wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van
State (Gedr. Stuk, Senaat, 1995-1996, n"321/1)wordt met
het oogop het vergroten van de beheersautonomie van het
Hof van Cassatie een functie van beheerder ingesteld, die,
volgens het mandaat-principe en voor een hernieuwbare
periode van driejaar zal worden opgevuld door iemand die
het bewijs levert van een ruime ervaring inzake beheer.

De bedoeling is een administratief beheerder met veel
ervaring toe te voegen aan het Hof van Cassatie, die zich
zal bezighouden met het beheer van het administratieve
personeel, van de goederen, zowelde roerende als de onroe-
rende, alsook van de infrastructuur zoals bijvoorbeeld de
informatica.

De aanwezigheid van een beheerder bij het Hof van
Cassatie moet ervoor zorgen dat de magistraten zich volle-
dig aan hun rechterlijke taken kunnen wijden.

Indien er problemen opduiken die onder zijn beheersbe-
voegdheid vallen, dan dient hij deze voor te leggen aan de
gezagsdragers van het Hof van Cassatie, onder wier gezag
en leiding hij staat. Hij maakt hun tevens jaarlijks zijn
bemerkingen overmet betrekking tot de uitvoering van het
plan voor de wegwerking van de achterstand in de rechts-
bedeling dat werd opgesteld door de algemene vergadering
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30 ne justifie pas d'une experience de 5 ans au
moins dans le domaine de la fonction à conférer.

L'administrateur exerce ses attributions sous
l'autorité et la direction du premier président et du
procureur général. Il leur transmet annuellement ses
observations sur les aspects administratifs de l'exécu-
tion du plan quadriennal visé à l'article 136quater.

Sans préjudice des dispositions de la présente loi,
les dispositions' réglant le régime administratif et
pécuniaire du personnel des ministères sont applica-
bles à l'administrateur. Le traitement de l'adminis-
trateur est fixé dans l'échelle 15/1. L'administrateur
doit justifier de la connaissance de la langue françai-
se ou néerlandaise, autre que celle de son diplôme.

Art. 136ter. - L'assemblée générale de la Cour de
cassation établit et publie annuellement un rapport
d'activité.

Ce rapport expose notamment l'état d'avancement
des affaires pendantes.

Art. 136quater. - L'assemblée générale de la Cour
de cassation formule dans un plan quadriennal les
mesures qui, sans affecter l'exercice de sa fonction
juridictionnelle, sont de nature Ó, résorber l'arriéré
juridictionnel de la Cour de cassation.

Elle examine chaque année, dans le courant du
mois de septembre, l'état d'avancement des affaires
pendantes et fait rapport au Conseil des ministres au
plus tard le 15octobre.

Le procureur général et le premier avocat général
participent aux travaux de l'assemblée générale. », »

JUSTIFICATION

- Art. 136bis

Par analogie avec le projet de loi du gouvernement
modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (Doc.
Sénat na 321/1, 1995-1996), il est Créé, en vue d'accroître
l'autonomie de gestion de la Cour de cassation, une fonc-
tion d'administrateur, laquelle sera remplie, suivant le
principe du mandat, d'une durée de 3 ans renouvelable par
quelqu'un qui justifie d'une expérience importante en ma-
tière de gestion. .

L'objectif poursuivi est d'adjoindre à la Cour de cassa-
tion un gestionnaire administratif de grande expérience
pour assurer la gestion du personnel administratif, des
biens, tant mobiliers qu'immobiliers, ainsi que des infras-
tructures comme l'informatique.

La présence d'un administrateur à la Cour de cassation
doit permettre aux magistrats de se consacrer exclusive-
ment à leurs tâches juridictionnelles.

Si des difficultés surgissent dans le cadre de sa gestion,
il doit en saisir les autorités de la Cour de cassation sous
l'autorité et la direction desquelles il est placé. Il leur
communique également annuellement ses observations
concernant l'exécution du plan de résorption de' l'arriéré
juridictionnel arrêté par l'assemblée générale de la Cour de
cassation ainsi que ses suggestions sur la mise en œuvre de



van het Hof van Cassatie, alsook zijn suggesties in verband
met het aanwenden van materiële middelen aan de hand
waarvan het in het plan gestelde doel kan worden bereikt.

Ook al wordt de rangorde op het Hofvan Cassatie,die
naar de buitenwereld toe steeds werd vertegenwoordigd
door de Eerste Voorzitter of de Procureur-generaal, niet
gewijzigd door de aanwezigheid van een beheerder, toch
beschikt deze wat zijn opdrachten betreft over een ruime
beheersautonomie.

De nadere regels voor de uitoefening van dit mandaat
worden vastgesteld door de Koning bij een in Ministerraad
overlegd besluit.

- Art. 136ter

Naar analogie met artikel 119 van de gecoördineerde
wetten op de Raad van State, ingevoegd door artikel 7 van
de wet van 24 maart 1994 (Belgisch Staatsblad van 17mei
1994), wordt voorzien in de verplichting jaarlijkseeen
activiteitenverslag te maken.

Het jaarverslag moet in ieder geval een stand van zaken
met betrekking tot de evolutie van de achterstand in de
rechtsbedeling bevatten.

Aangezien met het jaarverslag een ander doel wordt
beoogd dan met het vierjarenplan, werd geoordeeld dat het
beter is deze twee verplichtingen in afzonderlijke teksten
te laten staan.

- .Art. 136qilater

Naar analogie met het wetsontwerp van de regering tot
wijziging van degecoördineerde wetten op de Raad van
State (Gedr. Stuk, Senaat, 1995-1996, n"321/1)wordt voor-
zien in de verplichting om een jaarlijks herzienbaar meer-
jarenplan op te stellen voor de wegwerking van de achter-
stand in de rechtsbedeling door het Hof van Cassatie. deze
maatregel heeft tot doelom het Hof te laten meewerken
aan en te responsabiliseren inzake de verwezenlijking van
deze doelstelling.

Het is zijn taak om, samen met de beheerder, de talrijke
materiële en financiële middelen en middelen op het vlak
van personeel die hem zijn toegekend, op de meest doeltref-
fende wijze aan te wenden, rekening houdend met de wijzi-
gende omstandigheden.

R. LANDUYT
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moyens matériels permettant d'atteindre le but assigné à
ce plan.

Si la présence d'un administrateur à la Cour-de cassa-
tion ne bouleverse pas l'ordre des présencès, la représenta-
tion extérieure de ce dernier étant toujours assurée par le
premier président ou par le procureur général, l'adminis-
trateur n'en dispose cependant pas moins, dans le cadre de
ses missions, d'une large autonomie de gestion.

Les modalités d'exercice de cemandat doivent être arrê-
tées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des minis-
tres.

- Art. 136ter

Par analogie avec l'article 119 des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat, insérées par l'article 7 de la loi du
24 mars 1994 (Moniteur belge du 17mai 1994), il est prévu
qu'un rapport d'activité devra être établi chaque année.

Le rapport annuel doit, en tout état de cause, faire état
de l'évolution de l'arriéré juridictionnel.

Comme le rapportannuel relève d'un autre objectif que
le plan quadriennal, il a été jugé préférable de maintenir
ces deux obligations dans des textes distincts.

- Art. 136quater

Par analogie avec le projet de loi du gouvernement
modifiant les lois sur le Conseil d'Etat (Doc. Sénat, 1995-
1996, n° 32111),il est prévu que la Cour de cassation doit
établir un plan pluriannuel de résorption de l'arriéré juri-
dictionnel, révisable chaque année. Cette mesure a pour
but de faire participer la Cour à la réalisation de cet objectif
et de la responsabiliser.

Il lui incombera, avec la participation de l'administra-
teur, de mettre au mieux en œuvre, compte tenu de l'évolu-
tion des circonstances, les importants moyens humains,
matériels et financiers qui lui sont alloués.
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