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Brussel

Brussel, 21 september 2018
Mijnheer de Voorzitter,
Betreft :

mededeling van het Bureau van de H.R.J. van 20 juli 2018

Het KVVP neemt nota van het standpunt van het Bureau van de H.R.M in verband
met het wetsontwerp betreffende de plaatsvervangende rechters.
Het KVVP neemt eveneens nota van het feit dat de uitvaardiging er van “onnodig
verontrustend” zou zijn.
Het KVVP heeft haar ongerustheid gebaseerd op de verklaring die terug te vinden is
op de website van Minister Geens en is van oordeel dat zij de bewoordingen van deze
verklaring niet heeft verdraaid.
Indien de H.R.J. de nabijheidsrechters, en de magistraten in het algemeen, gerust
wenst te stellen zal het KVVP met veel belangstelling kennis nemen van de elementen
waarop een zo groot vertrouwen gesteund is.
In huidig stadium moet het KVVP vaststellen dat geen enkele ontwerptekst, en
evenmin een voorontwerp van wet aan de magistraten werd voorgelegd, maar
eveneens dat de H.R.J. niet verduidelijkt waarom de aangehaalde bekommernissen
niet gegrond zouden zijn, en in ieder geval welke maatregelen de H.R.J. zal nemen
teneinde het debâcle waarvoor velen vrezen, af te wenden.
Meer in het bijzonder laat het KVVP opmerken dat de visie van de H.R.J. wat betreft
de territorialiteit geen rekening houdt met het feit dat de benoemingen thans gebeuren
voor gans het arrondissement, ten minste in bijkomende orde.
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Anderzijds hebben een aantal plaatsvervangende magistraten, al dan niet met succes,
meegedaan aan het examen van beroepsbekwaamheid van magistraat en het KVVP
stelt zich vragen bij de (objectieve) verschillen die er zouden kunnen bestaan tussen
dit examen van beroepsbekwaamheid en het nieuw examen dat wordt aangekondigd
door Minister Geens.
Het KVVP blijft ter beschikking voor dialoog en overleg.
Men moet echter vaststellen dat de bekommernissen die zij heeft geuit alleen maar
beantwoord werden door door (intentie)verklaringen, en hoegenaamd niet door
concrete en tastbare oplossingen die de nabijheidsrechters zouden kunnen
geruststellen.
Het KVVP wenst, door huidige reactie, niet mee te doen aan een opbod van berichten,
maar zij wenst te benadrukken dat in de huidige stand van zake, haar bekommernissen
wel degelijk rechtmatig en gegrond zijn.
U dankend voor de aandacht die U aan huidig schrijven zult verlenen, teken , Mijnheer
de Voorzitter, met voorname hoogachting,

Jean-Hwan TASSET
Nationaal Voorzitter
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