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Chambre des représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1998 - 1999(')

2 MARS 1999

PROPOSITION DE LOI

modifiant le Code judiciaire en ce qui
concerne le régime disciplinaire

applicable aux membres de l'ordre
judiciaire

AMENDEMENT

N° 1 DE M. BOURGEOIS

Art.2

Remplacer le point A) par la disposition sui-
vante:

«A) les mots «par leur conduite ou négligence por-
tent gravement atteinte au bon fonctionnement de la
Justice ou à la confiance dont elle doit jouir» sont in-
sérés entre les mots «de leur charge» et le mot «ou».

JUSTIFICATION

Actuellement, la notion de manquement aux devoirs de
la charge ne vise pas le fait de porter atteinte à la procé-
dure (cf. «Pli ch te n en rechten van de leden van de
Rechterlijke Macht», E. Krings, R. W:, 1988-89, 172 e.s.).

Il n'est toutefois plus admissible que la commission de la
Justice doive entendre un chef de corps se plaindre de ne
pouvoir compter que sur ceux qui veulent bien travailler.

Voir:
-1666 - 97 /98:

- WI: Proposition de loi.

(*) Cinquième session de la 49èmo législature
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Belgische Kamer
van volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1998 - 1999 (')

2 MAART 1999

WETSVOORSTEL

houdende wijziging,
wat het tuchtrecht voor de leden
van de rechterlijke orde betreft,
van het Gerechtelijk Wetboek

AMENDEMENT

Nr.IVAN DE HEER BOURGEOIS

Art.2

Punt A) vervangen als volgt:

«A) tussen de woorden «oerzuimen» en «of. worden
de woorden «door hun handelen of nalaten ernstig
nadeel toebrengen aan de goede gang van zaken bij de
rechtspraak of aan het in haar te stellen oertrouioen».

VERANTWOORDING

Met ambtsgebreken wordt momenteel niet bedoeld de
rechtsgang schaden ( zie «Plichten en rechten van de leden
van de rechterlijke macht- E. Krings, Rechtskundig Week-
blad 1988-1989, 172 en volgende).

Het kan niet langer dat de commissie voor de Justitie
een korpschefmoet horen zuchten dat hij verder moet met
diegenen die willen werken.

G. BOURGEOIS

Zie:
-1666 - 97 /98:

- Nr. I :Wetsvoorstel.

(*) Vijfde zitting van de 49"0 zittingsperiode
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