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PROJET DE LOI

WETSONTWERP

modifiant diverses dispositions légales en
matière pénale et de procédure pénale en
vue de lutter contre l’arriéré judiciaire

tot wijziging van diverse wettelijke
bepalingen met betrekking tot het strafrecht
en de strafrechtspleging, teneinde de
gerechtelijke achterstand weg te werken

AMENDEMENT

AMENDEMENT

N° 13 DU GOUVERNEMENT

Nr. 13 VAN DE REGERING

Art. 3

Art. 3

Dans le texte proposé, insérer les mots «et qui
siège (a siégé) (régulièrement) en matière répressive
dans une chambre à trois juges» entre les mots «par
un juge suppléant exerçant cette fonction depuis 10 ans
au moins» et les mots «ou par un magistrat suppléant
désigné parmi les magistrats admis à la retraite en raison de leur âge visé à l’article 156bis».

In de voorgestelde tekst, de woorden «en die (regelmatig) zitting houdt (zitting heeft gehouden) in strafzaken in een kamer met drie rechters» invoegen tussen de woorden «door een plaatsvervangend rechter
die deze functie gedurende ten minste tien jaar uitoefent» en de woorden «of door een plaatsvervangend
magistraat aangewezen uit de wegens hun leeftijd op
rust gestelde magistraten bedoeld in artikel 156bis».

JUSTIFICATION

VERANTWOORDING

Cet amendement prévoit que seul un juge suppléant ayant
acquis une partie de son expérience en matière répressive au
sein d’une chambre à 3 juges peut être désigné pour remplacer
un magistrat appelé à siéger comme assesseur en cours d’assises. Ce juge suppléant offre ainsi toutes les garanties au niveau de sa capacité et de son expérience puisque d’une part il
exerce les fonctions de juge suppléant depuis 10 ans et d’autre

Dit amendement bepaalt dat de vervanging van een magistraat die als assessor in een assisenhof moet zitting houden,
moet gebeuren door een plaatsvervangend rechter die een deel
van zijn ervaring in strafzaken heeft verworven in een kamer
met drie rechters. Deze plaatsvervangend rechter biedt aldus
de nodige garantie op zijn bekwaamheid en ervaring omdat hij
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part parce qu’il a pu confronter sa vision du droit à celles d’autres
magistrats (effectifs) au sein d’une chambre à 3 juges.

enerzijds sedert 10 jaar de functie van plaatsvervangend rechter uitoefent en anderzijds hij zijn zienswijze van het recht heeft
kunnen vergelijken met deze van andere magistraten (werkende) binnen een kamer met 3 rechters.

La ministre de la Justice,

De minister van Justitie,

Laurette ONKELINKX

Laurette ONKELINKX
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