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HOOFDSTUK I – BEVOEGDHEID

Art. 1
De Hoge Raad van de Orde, voorgezeten door de magistraat voorzien in de Wet, beraadslaagt pas 
geldig wanneer twee derden van zijn leden, aangewezen overeenkomstig artikel 11 van de Wet van 
19/12/1950, aanwezig zijn.
Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. 
In geval van staking der stemmen heeft de voorzitter de beslissende stem.

HOOFDSTUK II – BUREAU

Art. 2
Het Bureau van de Hoge Raad is samengesteld uit de Voorzitter, twee ondervoorzitters, twee secretaris-
sen en een lid gekozen binnen elke afdeling van de Hoge Raad.

Art. 3
Het Bureau van de Hoge Raad wordt bijgestaan door de twee magistraat-assessors van de gewestelijke 
raden, aangesteld door de Koning, en zij hebben een raadgevende stem.
Het minimum quorum van de aanwezige leden op een Bureauvergadering moet 5 zijn.

Art. 4
Het Bureau van de Hoge Raad heeft als taken:
a) het opmaken van de agenda van de vergaderingen van de Hoge Raad op verzoek van een afdeling of 

een bureau van een regionale raad; 
b) het verstrekken van de agenda van de Hoge Raad en alle bijbehorende documenten aan de leden; 
c) het behandelen van de brieven die de Hoge Raad heeft ontvangen en het antwoorden op vragen  

waarvoor geen beslissing van de Hoge Raad is vereist; 
d) het opmaken van verslagen van de Hoge Raad en brieven die voortvloeien uit de besluiten van de 

Hoge Raad; 
e) het bijhouden van het verslagregister zoals voorzien in de wet (art. 20 van de Wet van 19/12/50). 

Art. 5
Om de verschillende taken te volbrengen, kunnen het Bureau van de Hoge Raad en de Hoge Raad zich 
laten bijstaan door administratief personeel dat ze nodig achten.

VOORZITTER

Art. 6
Hij schakelt de Raad in voor alle zaken die tot de bevoegdheid van de Hoge Raad behoren.

SECRETARISSEN

Art. 7
De secretarissen kunnen zich laten bijstaan door administratief personeel.
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Art. 8
Indien het onmogelijk is om onder de verkozen kandidaten (effectief of plaatsvervangend) van de gewes-
telijke raad een vertegenwoordiger van een provincie te benoemen, zal er beroep worden gedaan op 
de leden van de lijst van de Orde van deze provincie en zal er worden overgegaan tot verkiezing van de 
afgevaardigde door de leden van de bevoegde Gewestelijke Raad.
Bij ontslag, uitsluiting of overlijden van een lid wordt dit lid vervangen door een nieuw lid verkozen door 
de bevoegde regionale raad. 

HOOFDSTUK III – ZITTINGEN

Art. 9
De Hoge Raad vergadert op de dag, het uur en de plaats door het Bureau aangeduid.

Art. 10
De processen-verbaal vermelden de namen en het aantal aanwezige leden.

Art. 11
Elk lid van de Hoge Raad dat deelneemt aan de beslissingen mag zich niet onthouden van te stemmen.

HOOFDSTUK IV – WIJZIGINGEN AAN HET PROCEDUREREGLEMENT

Art. 12
Elke wijziging aan dit procedurereglement mag niet in strijd zijn met de bepalingen van de Wet van 
19/12/1950 en worden slechts van kracht na goedkeuring door de Hoge Raad.

Het huidig reglement werd aangenomen en goedgekeurd door

de Hoge Raad van de Orde in zitting van 08.01.2015.

Het procedurereglement treedt in voege 01.03.2015.
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