31194

MONITEUR BELGE — 02.04.2021 — BELGISCH STAATSBLAD

Par arrêté ministériel du 22 mars 2021, Monsieur Olivier CLAEYS est
nommé à titre définitif au grade d’attaché au cadre linguistique français
du Service Public Régional de Bruxelles avec effet au 1er janvier 2021.

Bij Ministerieel besluit van 22 maart 2021 wordt de heer Olivier
CLAEYS in vast verband benoemd in de graad van attaché op het
franse taalkader van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel met
ingang van 1 januari 2021.

Par arrêté ministériel du 22 mars 2021, Monsieur Smaël IKKEN est
nommé à titre définitif au grade d’attaché au cadre linguistique français
du Service Public Régional de Bruxelles avec effet au 1er janvier 2021.

Bij Ministerieel besluit van 22 maart 2021 wordt de heer Smaël
IKKEN in vast verband benoemd in de graad van attaché op het franse
taalkader van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel met ingang van
1 januari 2021.

Par arrêté ministériel du 22 mars 2021, Monsieur Tom LECOMTE est
nommé à titre définitif au grade d’attaché au cadre linguistique français
du Service Public Régional de Bruxelles avec effet au 1er mars 2021.

Bij Ministerieel besluit van 22 maart 2021 wordt de heer Tom
LECOMTE in vast verband benoemd in de graad van attaché op het
franse taalkader van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel met
ingang van 1 maart 2021.

Par arrêté ministériel du 22 mars 2021, Monsieur Valery TAMGNOUE GUIMFACQ est nommé à titre définitif au grade d’attaché au
cadre linguistique français du Service Public Régional de Bruxelles avec
effet au 1er janvier 2021.

Bij Ministerieel besluit van 22 maart 2021 wordt de heer Valery
TAMGNOUE GUIMFACQ in vast verband benoemd in de graad van
attaché op het franse taalkader van de Gewestelijke Overheidsdienst
Brussel met ingang van 1 januari 2021.

Par arrêté ministériel du 22 mars 2021, Madame Yolande GAVILAN
MESAS est nommée à titre définitif au grade d’attachée au cadre
linguistique français du Service Public Régional de Bruxelles avec effet
au 1er février 2021.

Bij Ministerieel besluit van 22 maart 2021 wordt mevrouw Yolande
GAVILAN MESAS in vast verband benoemd in de graad van attaché op
het franse taalkader van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel met
ingang van 1 februari 2021.

Par arrêté ministériel du 22 mars 2021, démission volontaire est
accordée à Monsieur François VANDER VORST de ses fonctions
d’attaché avec effet au 28 février 2021 au soir

Bij ministerieel besluit van 22 maart 2021 wordt aan de heer François
VANDERVORST vrijwillig ontslag verleend uit zijn functie van attaché
op 28 februari 2021 ’s avonds.

Par arrêté ministériel du 22 mars 2021, démission volontaire est
accordée à Madame Karolien MAERTEN de ses fonctions de directrice
avec effet au 30 septembre 2020 au soir.

Bij ministerieel besluit van 22 maart 2021 wordt aan mevrouw Karolien MAERTEN vrijwillig ontslag verleend uit zijn functie van
directrice op 30 september 2020’s avond.

Par arrêté ministériel du 22 mars 2021, démission volontaire est
accordée à Madame Lucia-Màdàlina ROMAN de ses fonctions d’attachée avec effet au 31 mars 2021 au soir.

Bij ministerieel besluit van 22 maart 2021 wordt aan mevrouw LuciaMàdàlina ROMAN vrijwillig ontslag verleend uit zijn functie van
attaché op 31maart 2021’s avond.
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Nouvel appel aux candidats pour un mandat de membre suppléant
non-notaire de la Commission de nomination francophone pour le
notariat, pour la catégorie ‘membres externes’

Nieuwe oproep tot kandidaten voor een mandaat van plaatsvervangend lid niet-notaris van de Franstalige Benoemingscommissie
voor het notariaat, voor de categorie ‘externe leden’

Les appels aux candidats précédents pour les mandats de membre
non-notaire des Commissions de nomination pour le notariat n’ayant
pas donné lieu à suffisamment de candidatures pour le mandat de
membre suppléant francophone pour la catégorie ‘membres externes’,
la Chambre des représentants a décidé, le 25 mars 2021, de procéder à
un nouvel appel pour ce mandat.

Aangezien de vorige oproepen tot kandidaten voor de mandaten van
lid niet-notaris van de Benoemingscommissies voor het notariaat
onvoldoende kandidaturen opleverde voor het mandaat van Franstalig,
plaatsvervangend lid voor de categorie ‘externe leden’, heeft de Kamer
van volksvertegenwoordigers op 25 maart 2021 beslist om over te gaan
tot een nieuwe oproep voor dit mandaat.

Conformément à l’art. 38, § 7, de la loi du 16 mars 1803 contenant
organisation du notariat, les membres des Commissions de nomination
sont nommés pour un terme de quatre ans.

Overeenkomstig art. 38, § 7, van de wet van 16 maart 1803 op het
notarisambt worden de leden van de Benoemingscommissies benoemd
voor een termijn van vier jaar.

Composition des Commissions de nomination
Chaque Commission compte huit membres effectifs et huit membres
suppléants, tous de nationalité belge.

Samenstelling van de Benoemingscommissies
Elke commissie bestaat uit acht werkende en acht plaatsvervangende
leden van Belgische nationaliteit.
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Elle est composée comme suit :
1° trois notaires ou deux notaires et un notaire honoraire, issus de
trois compagnies différentes, dont un nommé depuis moins de cinq ans;
2° un notaire associé non titulaire;
3° un magistrat en fonction choisi parmi les magistrats du siège des
cours et tribunaux et les magistrats du ministère public;
4° un chargé de cours ou un professeur de droit d’une faculté de droit
d’une université belge qui n’est pas notaire, candidat-notaire ou notaire
associé;
5° deux membres externes ayant une expérience professionnelle utile
pour la mission.
Il est désigné pour chaque membre un suppléant qui répond aux
mêmes conditions.
Chaque membre est désigné pour faire partie de l’une ou de l’autre
Commission de nomination, selon son rôle linguistique.
Au moins un membre de la Commission de nomination de langue
française ou un suppléant doit justifier de la connaissance de l’allemand, conformément aux articles 43, § 13, alinéa 2, et 43quinquies de la
loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière
judiciaire.
Compétences et tâches des Commissions de nomination pour le
notariat
Les compétences et tâches de chacune des Commissions de nomination ainsi que des Commissions de nomination réunies sont décrites à
l’article 38, §§ 2 et 3, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation
du notariat.
Nomination des membres
Les membres non-notaires et leurs suppléants sont désignés par la
Chambre des représentants à la majorité des deux tiers des suffrages
émis.
Durée du mandat
Les membres d’une Commission de nomination siègent pour une
durée de quatre ans, les mandats de la moitié des membres effectifs et
de la moitié des membres suppléants étant renouvelés tous les deux
ans ; un membre sortant n’est pas directement rééligible. Nul ne peut
exercer plus de deux mandats au sein de la Commission de nomination.
La succession du membre effectif déchargé de son mandat est assurée
de plein droit par son suppléant, qui achève le mandat.
Conditions de nomination
- être Belge;
- ne pas atteindre la limite d’âge fixée pour l’exercice de la fonction de
notaire lors de leur mandat (70 ans, voir l’article 2 de la loi du
16 mars 1803);
- avoir une expérience professionnelle utile pour la mission.
Incompatibilités
Pendant la durée du mandat, l’appartenance à une Commission de
nomination est incompatible avec :
1° un mandat dans la Chambre nationale des notaires, dans une
chambre des notaires, dans une commission d’évaluation visée à
l’article 37 ou dans un comité d’avis visé à l’article 38bis de la loi du
16 mars 1803;
2° la qualité de procureur du Roi;
3° un mandat au Conseil supérieur de la Justice ou au Conseil
consultatif de la magistrature;
4° un mandat politique conféré par voie d’élection.
Le mandat expire de plein droit :
1° dès l’apparition d’une incompatibilité visée ci-dessus;
2° en cas de perte de la qualité requise pour siéger dans une
Commission de nomination;
3° lorsqu’un membre est candidat pour une nomination de notaire ou
candidat-notaire.
Candidature
Les candidatures doivent être adressées, dans le mois qui suit la
publication du présent avis, par courrier recommandé avec accusé de
réception, à la Présidente de la Chambre des représentants, Palais de la
Nation, 1008 Bruxelles.
Les candidatures doivent être accompagnées des documents prouvant que les candidats satisfont aux conditions susmentionnées. Il s’agit
des documents suivants :
- un certificat de nationalité;
- une copie de la carte d’identité ;
- un extrait du casier judiciaire délivré après publication du présent
avis;
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Zij is samengesteld als volgt :
1° drie notarissen of twee notarissen en één erenotaris, waarvan er
één minder dan vijf jaar benoemd is, uit drie verschillende genootschappen;
2° één geassocieerd notaris die geen titularis is;
3° één magistraat in functie gekozen uit de zittende magistraten van
de hoven en rechtbanken en de magistraten bij het openbaar ministerie;
4° één docent of hoogleraar in de rechten aan een faculteit voor
rechtsgeleerdheid van een Belgische universiteit, die geen notaris,
kandidaat-notaris of geassocieerde notaris is;
5° twee externe leden met een voor de opdracht relevante beroepservaring.
Voor elk lid wordt een plaatsvervanger aangewezen die aan dezelfde
voorwaarden voldoet.
Elk lid wordt volgens zijn taalrol aangewezen voor de ene of andere
Benoemingscommissie.
Ten minste één lid van de Franstalige Benoemingscommissie of een
plaatsvervanger, moet het bewijs leveren van de kennis van het Duits
overeenkomstig de artikelen 43, § 13, tweede lid, en 43quinquies van de
wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.
Bevoegdheden en taken van de Benoemingscommissies voor het
notariaat
De bevoegdheden en taken van elke Benoemingscommissie en van
de verenigde Benoemingscommissies zijn beschreven in artikel 38, § 2
en § 3, van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt.
Benoeming van de leden
De leden niet-notaris en hun plaatsvervangers worden aangewezen
door de Kamer van volksvertegenwoordigers met een meerderheid van
twee derde van de uitgebrachte stemmen.
Duur van het mandaat
De leden van een Benoemingscommissie hebben zitting voor een
termijn van vier jaar, waarbij om de twee jaar de mandaten van de helft
van de werkende en de helft van de plaatsvervangende leden wordt
vernieuwd; een uittredend lid is niet onmiddellijk herkiesbaar. Niemand mag gedurende meer dan twee termijnen deel uitmaken van de
Benoemingscommissie.
Het werkend lid dat van zijn mandaat wordt ontheven, wordt van
rechtswege opgevolgd door zijn plaatsvervanger, die het mandaat
uitdient.
Benoemingsvoorwaarden
- Belg zijn;
- tijdens hun mandaat de leeftijdsgrens voor het uitoefenen van het
ambt van notaris niet overschrijden (70 jaar, zie artikel 2 van de wet van
16 maart 1803);
- een voor de opdracht relevante beroepservaring hebben.
Onverenigbaarheden
Gedurende de uitoefening van het mandaat is het lidmaatschap van
een Benoemingscommissie onverenigbaar met :
1° een mandaat in de Nationale Kamer van notarissen, in een kamer
van notarissen, in een evaluatiecommissie bedoeld in artikel 37 of in
een adviescomité bedoeld in artikel 38bis van de wet van 16 maart 1803;
2° de hoedanigheid van procureur des Konings;
3° een mandaat in de Hoge Raad voor de Justitie of in de Adviesraad
van de magistratuur;
4° een bij verkiezing verleend politiek mandaat.
Het mandaat houdt van rechtswege op indien :
1° een onverenigbaarheid zoals hierboven bedoeld ontstaat;
2° een lid de hoedanigheid verliest om zitting te kunnen hebben in
een Benoemingscommissie;
3° een lid zich kandidaat stelt voor een benoeming tot notaris of
kandidaat-notaris.
Kandidaatstelling
De kandidaturen dienen binnen de maand na bekendmaking van dit
bericht te worden ingediend bij een aangetekende zending tegen
ontvangstbewijs gericht aan de Voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Paleis der Natie, 1008 Brussel.
De kandidaturen moeten vergezeld zijn van de documenten die het
bewijs leveren dat de kandidaten aan de voornoemde voorwaarden
voldoen. Het betreft volgende documenten :
- een bewijs van nationaliteit;
- een kopie van de identiteitskaart;
- een uittreksel uit het strafregister uitgereikt na de bekendmaking
van dit bericht;
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- un curriculum vitae et tout document justifiant l’expérience utile
pour la mission ;
- une copie du diplôme.
Les candidats francophones avec connaissance de l’allemand doivent
en fournir la justification.
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du
Secrétariat général de la Chambre des représentants, tél. : 02/549 84 21,
courriel : secretariat.general@lachambre.be.
Les données à caractère personnel des candidats sont traitées
conformément à la déclaration de confidentialité figurant sur le site
web de la Chambre.
Voir :
www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/declconf/Nominations.pdf.

- een curriculum vitae en alle documenten ter staving van de voor de
opdracht relevante beroepservaring;
- een kopie van het diploma.
De Franstalige kandidaten met kennis van het Duits dienen hiervan
het bewijs te leveren.
Bijkomende inlichtingen kunnen worden bekomen bij het Secretariaatgeneraal van de Kamer van volksvertegenwoordigers, tel. : 02/549 84 21,
e-mail : secretariaat.generaal@dekamer.be.
De persoonsgegevens van de kandidaten worden verwerkt overeenkomstig de privacyverklaring vermeld op de website van de Kamer.
Zie :
www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/declconf/Nominations.pdf.

*
GRONDWETTELIJK HOF
[2021/200504]
Uittreksel uit arrest nr. 124/2020 van 24 september 2020
Rolnummer 7315
In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 127, 479 (eveneens junctis de artikelen 480 en 482bis, in
samenhang gelezen met de artikelen 127 en 130), 482bis en 483 van het Wetboek van strafvordering, gesteld door het
Hof van Cassatie.
Het Grondwettelijk Hof,
samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. Lavrysen, J.-P. Moerman,
T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, J. Moerman, M. Pâques en Y. Kherbache, bijgestaan door de griffier P.-Y.
Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter A. Alen,
wijst na beraad het volgende arrest :
I. Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging
Bij arrest van 26 november 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 december 2019,
heeft het Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vragen gesteld :
« 1. Schenden de artikelen 479, 482bis en 483 Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 Grondwet, in die
zin geïnterpreteerd dat wanneer een gerechtelijk onderzoek werd gevoerd op vordering van de procureur-generaal
lastens een houder van het voorrecht van rechtsmacht en lastens andere personen wegens misdrijven die
samenhangend zijn met de misdrijven waarvan de ambtenaar wordt verdacht, en de strafvordering lastens de houder
van het voorrecht van rechtsmacht vóór de aanhangigmaking van de zaak bij de vonnisrechter is vervallen door een
minnelijke schikking en of door een buitenvervolgingstelling door de procureur-generaal, de procureur des Konings als
enige bevoegd is om te beslissen of de zaak lastens de andere personen al dan niet middels rechtstreekse dagvaarding
naar het vonnisgerecht moet worden verwezen, zonder dat er sprake is van een optreden van een onderzoeksgerecht
dat in het kader van een op tegenspraak gevoerde procedure overgaat tot de regeling van de rechtspleging en daarbij
de toereikendheid van de bezwaren en de regelmatigheid van de rechtspleging beoordeelt, dit terwijl een dergelijke
filterprocedure na gerechtelijk onderzoek wel gewaarborgd is in de gemeenrechtelijke procedure overeenkomstig
artikel 127 Wetboek van Strafvordering, zelfs wanneer de onderzoeksrechter werd ontlast wegens territoriale
bevoegdheid, in de procedure tot berechting van hogere magistraten overeenkomstig de artikelen 479 tot 482bis
Wetboek van Strafvordering, zoals uitgelegd door het Grondwettelijk Hof en in de procedure tot berechting van
ministers en leden van een gemeenschaps- of gewestregering overeenkomstig de artikelen 9, 16 en 29 van de wetten
van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers, enerzijds, en van die van leden
van een gemeenschaps- of gewestregering, anderzijds ?
2. Schendt artikel 479 juncto de artikelen 480 en 482bis Wetboek van Strafvordering, in samenhang gelezen met de
artikelen 127 en 130 Wetboek van Strafvordering, de artikelen 10 en 11 Grondwet, in die zin geïnterpreteerd dat een
verdachte, ten aanzien van wie de procureur des Konings een gerechtelijk onderzoek heeft gevorderd dat na ontslag
van onderzoek door de raadkamer gevoegd werd aan een onderzoek dat wordt gevoerd door een raadsheeronderzoeksmagistraat met betrekking tot een misdrijf gepleegd door een persoon met een van de hoedanigheden
vermeld in artikel 479 Wetboek van Strafvordering, indien de procureur-generaal beslist om de titularis van het
voorrecht van rechtsmacht niet te vervolgen, slechts kan worden verwezen naar de bodemrechter mits een beslissing
van het onderzoeksgerecht, terwijl een verdachte ten aanzien van wie de procureur-generaal een gerechtelijk onderzoek
heeft gevorderd door een raadsheer-onderzoeksmagistraat rechtstreeks kan worden gedagvaard voor de bodemrechter,
zelfs wanneer de procureur-generaal beslist om de titularis van het voorrecht van rechtsmacht niet te vervolgen ?
3. Schendt artikel 127 Wetboek van Strafvordering betreffende de regeling van de rechtspleging door de raadkamer,
in die zin geïnterpreteerd dat het niet van toepassing is op een gerechtelijk onderzoek dat werd gevoerd door een
raadsheer-onderzoeksmagistraat overeenkomstig artikel 480 Wetboek van Strafvordering wanneer na de beschikking
tot mededeling maar voor de aanhangmaking van de zaak bij de vonnisrechter, door het verval van de strafvordering
wegens minnelijke schikking en of buitenvervolgingstelling door de procureur-generaal de samenhang wegvalt tussen
de feiten die aan een houder van het voorrecht van rechtsmacht worden verweten en aan andere personen, zodat het
de procureur des Konings toegestaan is om die andere personen rechtstreeks te dagvaarden voor de feitenrechter en
in voorkomend geval te steunen op onderzoekshandelingen die zijn verricht door de raadsheer-onderzoeksmagistraat,
de artikelen 10 en 11 Grondwet ? ».
(...)
III. In rechte
(...)
B.1. De prejudiciële vragen hebben betrekking op de bestaanbaarheid, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,
van de artikelen 127 en 479 van het Wetboek van strafvordering, in samenhang gelezen met de artikelen 130, 480, 482bis
en 483 van hetzelfde Wetboek.

