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HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE – ADVIES- EN ONDERZOEKSCOMMISSIE 
 

Protocol tussen de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, 
de minister van Justitie en de Hoge Raad voor de Justitie 

 
Gelet op de artikelen 259bis-11 tot -18 van het Gerechtelijk Wetboek, 

 
Tussen de Kamer van volksvertegenwoordigers, vertegenwoordigd door de heer Herman De Croo, 

voorzitter, 
 

de Senaat, vertegenwoordigd door de heer Armand De Decker, voorzitter, 
 

de heer Marc Verwilghen, minister van Justitie, 
 

en de Hoge Raad voor de Justitie, hierna "Hoge Raad" genoemd, vertegenwoordigd door de leden van 
zijn Bureau, 
 

wordt overeengekomen: 
 

I. met betrekking tot de adviezen over de algemene werking van de rechterlijke orde, over de 
wetsontwerpen en de wetsvoorstellen die een weerslag hebben op de algemene werking 
van de rechterlijke orde en over de aanwending van de beschikbare middelen (art. 259bis-12 
van het Gerechtelijk Wetboek): 

 
1. Verzoeken om advies kunnen ten vroegste bij de in overwegingneming van het wetsvoorstel of bij 

de indiening van het wetsontwerp geformuleerd worden. Zij hebben geen schorsende werking. 
 

2. Elk verzoek van de meerderheid van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van de 
Senaat, of van de minister van Justitie om advies te vragen aan de Hoge Raad, wordt door de om 
advies verzoekende instantie onverwijld aan de voorzitter van de Hoge Raad overgezonden. 

 
3. De om advies verzoekende instantie zendt tezelfdertijd een kopie,naar gelang het geval, aan de 

andere assemblee en aan de minister van Justitie of aan de Kamer van volksvertegenwoordigers 
en aan de Senaat. 

 
4. De Hoge Raad meldt onverwijld ontvangst van het verzoek om advies. 

 
5. De Hoge Raad brengt advies uit binnen de termijn die hij vaststelt. 

In geval van spoedprocedure, brengt de Hoge Raad advies uit binnen de door de om advies 
verzoekende instantie vastgestelde termijn. 
De termijn gaat in op de datum van de ontvangstmelding door de Hoge Raad. 

 
6. Indien meerdere dringende verzoeken om advies tegelijk worden overgezonden, stelt (stellen) de 

instantie(s) die om het advies verzocht heeft (hebben) de prioriteiten vast en deelt (delen) ze mee 
aan de Hoge Raad. 

 
7. In geval van spoedprocedure kan het advies, in een op taalkundige of formeel vlak voorlopige 

versie, overgezonden worden aan de voorzitter van de assemblee waarvan het verzoek uitging en 
aan de minister van Justitie. 

 
8. De Hoge Raad bezorgt zijn adviezen per drager aan de voorzitters van de Kamer en de Senaat en 

aan de minister van Justitie, die er ontvangst van melden. 
 

9. De adviezen worden gepubliceerd als parlementair stuk door de assemblee waar de tekst 
aanhangig is op het ogenblik dat het advies wordt uitgebracht. 
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II. met betrekking tot de bijzondere onderzoeken naar de werking van de rechterlijke orde (art. 
259bis-16 van het Gerechtelijk Wetboek): 

 
1. Elk verzoek van de meerderheid van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers of van 

de Senaat om door de Hoge Raad een bijzonder onderzoek te doen instellen naar de werking van 
de rechterlijke orde wordt door de voorzitter van de betrokken assemblee onverwijld aan de 
voorzitter van de Hoge Raad overgezonden. 

 
2. De om onderzoek verzoekende instantie zendt tezelfdertijd een kopie aan de andere assemblee en 

aan de minister van Justitie. 
 

3. De Hoge Raad meldt onverwijld ontvangst van het verzoek tot onderzoek. 
 

4. Indien de Hoge Raad reeds een onderzoek over dezelfde aangelegenheid heeft aangevat, worden 
beide onderzoeken samengevoegd. 

 
5. De Hoge Raad brengt verslag uit binnen een termijn die hij voor elk verzoek tot onderzoek 

afzonderlijk vaststelt, in overleg met de verzoekende instantie. 
 

6. De Hoge Raad bezorgt zijn onderzoeken per drager aan de voorzitters van de Kamer en de 
Senaat en aan de minister van Justitie, die er ontvangst van melden. 

 
Opgemaakt te Brussel, in het Nederlands en in het Frans, in vier exemplaren, op 27 maart 2003. 


