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HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE – ADVIES- EN ONDERZOEKSCOMMISSIE 
 

Gerechtelijk Wetboek (artikelen 259bis-12, 259bis-16 en 259bis-18)
1
 

 
Art. 259bis-12 

 
§ 1. De verenigde advies- en onderzoekscommissie bereidt, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van 

de algemene vergadering, de Minister van Justitie of de meerderheid van de leden van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers of van de Senaat de adviezen en voorstellen voor over: 

 
1° de algemene werking van de rechterlijke orde; 
 
2° de wetsvoorstellen en -ontwerpen die een weerslag hebben op de algemene werking van de 

rechterlijke orde; 
 
3° de aanwending van de beschikbare middelen. 
 
§ 2. De verenigde advies- en onderzoekscommissie kan alle informatie inwinnen die nuttig is voor de 

taken vermeld in § 1, onverminderd het bepaalde in artikel 259bis-16. 
 
Een verzoek tot informatie aan leden van de rechterlijke orde geschiedt na voorafgaande kennisgeving 

aan hun respectieve korpschefs en hiërarchische meerderen. Is het lid van de rechterlijke orde geen 
magistraat, dan wordt de informatie meegedeeld na goedkeuring door de korpschef van het betrokken 
rechtscollege. 

 
§ 3. De adviezen en voorstellen van de verenigde advies- en onderzoekscommissie zijn schriftelijk en 

hebben bindende, noch schorsende werking. 
 
Voorzover er overeenkomstig artikel 259bis-18 meegedeelde adviezen en voorstellen betreffende de 

wetsontwerpen die een weerslag hebben op de werking van de rechterlijke orde beschikbaar zijn, worden 
zij aan de ontwerpen van de regering gehecht op het ogenblik waarop zij worden ingediend bij de Kamer 
van volksvertegenwoordigers of bij de Senaat. 

 
Art. 259bis-13 tot 15 

(niet opgenomen) 
 

Art. 259bis-16 
 

§ 1. De verenigde advies- en onderzoekscommissie kan met uitsluiting van strafrechtelijke en 
tuchtrechtelijke bevoegdheden een bijzonder onderzoek instellen naar de werking van de rechterlijke 
orde. 

 
Dit onderzoek gebeurt hetzij ambtshalve na voorafgaande goedkeuring door de meerderheid van de 

leden van de verenigde advies- en onderzoekscommissie, hetzij op verzoek van de Minister van Justitie 
of de meerderheid van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers of van de Senaat. 

 
§ 2. Het onderzoek wordt in opdracht van de verenigde advies- en onderzoekscommissie uitgevoerd 

door de bevoegde korpschef of hiërarchische meerdere die hierover schriftelijk verslag uitbrengt binnen 
de door de verenigde advies- en onderzoekscommissie vastgestelde termijn. 

 
§ 3. Het onderzoek wordt uitzonderlijk door de verenigde advies- en onderzoekscommissie zelf 

uitgevoerd na voorafgaande goedkeuring door twee derden van haar leden wanneer: 
 

1° de Minister van Justitie dit bij zijn verzoek heeft gevraagd; 
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2° het gelet op het onderwerp van het onderzoek niet raadzaam is dit op te dragen aan de korpschef 

of de hiërarchische meerdere bedoeld in § 2 of het onderzoek door dezen niet naar behoren is of 
wordt gevoerd. 

 
De Minister van Justitie wordt hiervan voor aanvang van het onderzoek in kennis gesteld. 
 
De verenigde advies- en onderzoekscommissie voert het onderzoek onder leiding van een lid-

magistraat en kan: 
 
1° zich ter plaatse begeven teneinde alle nuttige vaststellingen te doen, zonder te kunnen overgaan 

tot huiszoeking; 
 
2° beëindigde gerechtelijke dossiers raadplegen en zich deze ter plaatse doen overleggen teneinde er 

kennis van te nemen alsook uittreksels en kopies ervan nemen of zich deze kosteloos doen 
bezorgen; 

 
3° leden van de rechterlijke orde horen bij wijze van inlichting. In voorkomend geval is het deze leden 

toegestaan verklaringen af te leggen die gedekt zijn door het beroepsgeheim. 
 
§ 4. De verenigde advies- en onderzoekscommissie stelt over elk onderzoek een verslag op dat wordt 

goedgekeurd met een meerderheid van twee derden van haar leden. 
 

Art. 259bis-17 
(niet opgenomen) 

 
Art. 259bis-18 

 
§ 1. De adviezen en voorstellen bedoeld in artikel 259bis-12, § 1, en de verslagen bedoeld in de 

artikelen 259bis-14, § 3, 259bis-15, § 7, en 259bis-16, § 4, worden ter goedkeuring overgezonden aan de 
algemene vergadering, die ze vervolgens meedeelt aan de Minister van Justitie, aan de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, aan de Senaat, alsook aan de korpschefs van de hoven en van het openbaar 
ministerie bij deze hoven. 

 
§ 2. Een goedkeuring van de algemene vergadering is niet vereist voor de adviezen met spoedeisend 

karakter aan de verenigde advies- en onderzoekscommissie gevraagd door de minister van Justitie of 
door de meerderheid van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers of van de Senaat. Het 
spoedeisend karakter wordt bepaald door de verzoekende instantie. 

 
Het spoedeisend karakter moet gemotiveerd worden, met uiteenzetting van de uitzonderlijke 

omstandigheden. 
 
In dat geval wordt onverwijld door de verenigde advies- en onderzoekscommissie aan de leden van de 

algemene vergadering mededeling gedaan van het verzoek om spoedadvies, en de tekst van het voorstel 
of ontwerp waarover het advies wordt gevraagd op basis van artikel 259bis-12, § 1. 

 
De termijnen waarbinnen de adviezen moeten worden afgeleverd, maken het voorwerp uit van een 

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

 
De leden van de algemene vergadering kunnen hun opmerkingen schriftelijk en binnen de 

vooropgestelde termijn overzenden aan de verenigde advies- en onderzoekscommissie, die hierover 
overlegt. Een samenvatting van de opmerkingen wordt toegevoegd aan het advies. 

 
Het advies en de samenvatting van de opmerkingen worden overgezonden aan de verzoekende 

instantie en aan de leden van de algemene vergadering. 


