Overzicht evolutie standpunten inzake Magistratenschool
1. 29 april 1998 Persconferentie van de vier oppositiepartijen (FRL-FDF, VLD en VU)
met overeenkomst inzake politie en Justitie. Laatste blz. bevat eis tot “Oprichting van
een magistratenschool per gemeenschap, georganiseerd vanuit de universiteiten.”
2. 24 mei 1998 Octopusakkoord, ondertekend door vier voormelde oppositiepartijen
en de rooms-rode meerderheidspartijen. Op blz 7 lezen we: “Er zal per gemeenschap
een magistratenschool worden opgericht onder de vorm van een interuniversitair
centrum. Hiervoor zal een samenwerkingsakkoord gesloten worden met de
gemeenschappen, waarvoor ook een functionele band met de Hoge Raad voor
Justitie zal worden voorzien.”
3. 26 mei 1998 Financieel-Economische Tijd, verslag VU-congres: paritaire
samenstelling Hoge Raad wordt als volgt vergoelijkt: “Als VU hebben we bekomen
dat de Hoge Raad voor de Justitie tweeledig wordt samengesteld. (…) Dit is een
grote stap naar de regionalisering van Justitie”, zei Bourgeois. “We hebben ook hard
gevochten om tot de oprichting van één magistratenschool per gemeenschap te
komen.”
4. Oktober 1998 Indiening ontwerpen voor grondwetswijzing en wetsontwerp ter
oprichting van de Hoge Raad. Inzake de magistratenschool worden geen
wetsontwerpen ingediend.
5. Begin 2000 Hoge Raad voor Justitie steekt van wal.
6. 9 oktober 2001 Hoge Raad voor Justitie pleit in Jaarverslag 2000 voor de
oprichting van een federale opleidingsinstelling die afhangt van de Hoge Raad.
7 23 oktober 2001 Mondelinge vraag van Bart Laeremans aan Minister Verwilghen
over de magistratenscholen. De minister antwoordt onder meer: “Ik kan me niet van
de indruk ontdoen dat u achter ongeveer alles het spook van unitaire instellingen of
bedoelingen ziet. Niets is minder waar. (…) Laat het echter duidelijk zijn dat de Hoge
Raad voor Justitie geen unitaire opleiding uitwerkt. Er kan evenmin sprake zijn van
een unitaire recuperatie. Dit is niet meer mogelijk door de VLIR en de Conseil des
Recteurs des universités francophones de Belgique daarbij te betrekken.Dit moet
een geruststelling zijn.”
8. Van 18 december 2001 tot 5 maart 2002 De machtsstrijd tussen het ministerie
van Justitie en de Hoge Raad over de bevoegdheden inzake opleiding en vorming
wordt uitgevochten via zeer scherpe brieven tussen de Minister en de beide
voorzitters van de Hoge Raad; H.R. verspreidt uitvoerige nota ten gunste van de
oprichting van het “Federaal Instituut voor Magistratenopleiding “FIM”.
9. 25 maart 2002 Mondelinge vraag van Bart Laeremans aan Minister Verwilghen
over de magistratenscholen en de bevoegdheidstwist met de Hoge Raad. De
minister bevestigt dat de Hoge raad inzake opleiding en vorming slechts adviserende
bevoegdheid heeft. “Een geringe wettelijke precisering zou ene einde kunnen maken

aan de discussie. (…) Op dat vlak zal dan ook enig initiatief worden genomen.” Er
komt echter nooit enig initiatief.
10. 27 mei 2002 Bijeenkomst vertegenwoordigers van de Minister van Justitie,
advocatuur, universiteiten en Hoge Raad. Er zijn diverse afspraken tussen de balies
en de universiteiten; er wordt zelfs gewag gemaakt van de start van de opleidingen in
het academiejaar 2003-2004. Er zijn nog geen afspraken inzake het budgettaire luik.
11. 25 juni 2002 Mondelinge vraag van Bart Laeremans aan Minister Verwilghen
over de evolutie m.b.t. de magistratenopleiding. Verwilghen stelt dat er een akkoord
tot stand is gekomen met de onderwijsministers. “De besprekingen worden
momenteel onverminderd voortgezet, omdat wij nu een laatste voorstel gedaan
hebben dat tot een vergelijk kan leiden. Ik kan alleen maar hopen dat het in de
eerstvolgende weken ook in een aanvaardbaar compromis resulteert.”
Op het einde van zijn ambtstermijn (juli 2003) bleek er uiteindelijk niets gerealiseerd
te zijn.
12 Najaar 2002 Jaarverslag 2002: Hoge Raad brengt uitvoerig verslag over de
besprekingen van mei 2002. “Momenteel ligt de bal in het kamp van de minister van
Justitie en de ministers van onderwijs die over de budgettaire kant van de zaak
dienen te onderhandelen.”
In de ogen van de HR vormen het project “Magistratenschool” van de universiteiten
en het eigen opleidingsinstituut twee complementaire, niet-concurrerende projecten.”
13. 23 november 2004 Onkelinx kondigt de oprichting aan van een onafhankelijk
federaal instituut, dat vanaf 2006 kan functioneren.

