
Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BEPALING VAN DE KOSTPRIJS VAN DE  
GERECHTELIJKE PRODUCTEN VAN DE  

VREDEGERECHTEN 
 
 

 
 
 
 

 
Februari 2010 



 
 

 

 .bewww.cmro-cmoj.be   2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze speciale dank gaat uit naar de heren J. Balle, V. Bertouil-
le, L. Biatour, A. Boelaert en F. Bonnewijn, mevrouw C. Capi-
taine, mevrouw D. Cavallari, de heer D. Chevalier, mevrouw C. 
Cleda en mevrouw P. Cools, de heren A. de Brabant, P. De 
Clercq en J.M. Demarteau, mevrouw J. De Meyst, mevrouw  M. 
Dubail en mevrouw F. Duchesne, de heer J.P. Gantois, me-
vrouw  A. Goffin, de heer J. Gouvienne, mevrouw D. Grauls, de 
heren M. Helpens, F. Huysmans, B. Janssens, J. Kamoen, L. 
Laermans, J. Malaise en T. Marchandise, mevrouw N. Morel, 
de heren W. Niewold en J. Poquette, mevrouw B. Poupart en 
mevrouw M. Rimaux, de heer F. Sacré, mevrouw L. Sarlet, de 
heren  D. Smets, D. Souffriau en L. Thijs, mevrouw B. Tierens, 
de heren E. Van den Eeden, P. Van Herzeele, C. Van Hoecke 
en  G. Van Nuffel, mevrouw N. Van Parijs, de heer D. Van 
Trimpont, mevrouw M. Vanbellaiengh, de heren J. Vanden-
bosch en L. Vrancken en alle leden van de pilootsites die aan 
dit onderzoek hebben meegewerkt; wij danken tevens de heren 
G. De Ryck, D. François en P. Lagae, mevrouw P. Liekens en 
de heer M. Verlinden van de FOD Justitie en de heer G. Biart 
van de Regie der Gebouwen  voor het toegankelijk maken van 
benodigde gegevens. 
 
Het JustPax team.



 
 

 

 .bewww.cmro-cmoj.be   3 

 
INHOUDSOPGAVE 
 
 
INLEIDING ....................................................................................................................................................8 
DEEL I: EEN THEORETISCH KADER VAN KOSTPRIJSBEREKENING VERTAALD NAAR DE 
REALITEIT VAN DE VREDEGERECHTEN ...............................................................................................12 
HOOFDSTUK 1: DE KOSTPRIJS ..............................................................................................................13 

1. BEGRIPPEN ................................................................................................................................. 13 
1.1. Kostprijs ............................................................................................................................... 13 
1.2. Directe & indirecte kost en totale of globale kost ............................................................ 14 
1.3. Vaste & variabele kost......................................................................................................... 15 
1.4. Marginale kost en gemiddelde totale kost (eenheidskost).............................................. 15 

2. GEMAAKTE KEUZEN .................................................................................................................. 16 
3. CONCRETE INVULLING VAN DE KOSTPRIJS ......................................................................... 18 

3.1. Personeelskost .................................................................................................................... 18 
3.2. Computerkost....................................................................................................................... 19 
3.3. Kost van printers ................................................................................................................. 20 
3.4. Faxen, scanners, kopieermachines en andere randapparatuur ..................................... 21 
3.5. Papier .................................................................................................................................... 22 
3.6. Verzending............................................................................................................................ 23 
3.7. Telecom ................................................................................................................................ 25 
3.8. Verplaatsingen ..................................................................................................................... 25 
3.9. Documentatie ....................................................................................................................... 26 
3.10. Bureelbenodigdheden....................................................................................................... 26 
3.11. Representatiekosten ......................................................................................................... 26 
3.12. Meubilair ............................................................................................................................. 26 
3.13. Aan gebouw verbonden kosten ....................................................................................... 27 

HOOFDSTUK 2: DE PRODUCTEN............................................................................................................29 
1. BEGRIPPEN ................................................................................................................................. 29 

1.1. Product ................................................................................................................................. 29 
1.2. Output & outcome ............................................................................................................... 31 
1.3. Ondersteunende activiteit of product – tussenproduct (intermediair product) – 
eindproduct (operationeel product).......................................................................................... 32 
1.4. Productdrager ...................................................................................................................... 33 
1.5. Volume & volume-eenheid.................................................................................................. 33 
1.6. Indicatoren en andere kenmerken van producten ........................................................... 34 

2. GEMAAKTE KEUZEN .................................................................................................................. 34 
2.1. Producten ............................................................................................................................. 34 
2.2. Volumes en volume-eenheden ........................................................................................... 37 
2.3. Indicatoren............................................................................................................................ 39 

3. CONCRETE INVULLING VAN PRODUCTEN, VOLUMES, INDICATOREN .............................. 40 
3.1. Producten ............................................................................................................................. 40 
3.2. Volumes ................................................................................................................................ 41 
3.3. Indicatoren............................................................................................................................ 46 

HOOFDSTUK 3: DE VERDELING VAN KOSTEN OVER PRODUCTEN .................................................50 
1. BEGRIPPEN ................................................................................................................................. 50 

1.1. ABC – Activity Based Costing............................................................................................ 50 
1.2. Kostenplaats ....................................................................................................................... 50 
1.3. Kostensoort.......................................................................................................................... 50 
1.4. Kostendrager........................................................................................................................ 51 
1.5. Verdeling/toewijzing ............................................................................................................ 51 

2. GEMAAKTE KEUZEN .................................................................................................................. 52 



 
 

 

 .bewww.cmro-cmoj.be   4 

3. CONCRETE INVULLING VAN DE VERDELING......................................................................... 52 
3.1. Personeel.............................................................................................................................. 53 
3.2. Computers ............................................................................................................................ 54 
3.3. Printers ................................................................................................................................. 56 
3.4. Faxen, kopieermachines, scanners, fototoestellen ......................................................... 56 
3.5. Papier .................................................................................................................................... 57 
3.6. Verzending............................................................................................................................ 57 
3.7. Telecom ................................................................................................................................ 58 
3.8. Verplaatsingskosten............................................................................................................ 58 
3.9. Documentatie ....................................................................................................................... 59 
3.10. Bureelbenodigdheden....................................................................................................... 59 
3.11. Representatiekosten ......................................................................................................... 59 
3.12. Meubilair ............................................................................................................................. 59 
3.13. Aan gebouw gerelateerde kosten .................................................................................... 60 

DEEL II: EEN MODEL VOOR DE KOSTPRIJSBEREKENING.................................................................64 
HOOFDSTUK 1: BESCHRIJVING VAN HET MODEL ..............................................................................65 

1. BASISPRINCIPES ........................................................................................................................ 65 
1.1. Een model in Excel .............................................................................................................. 65 
1.2. Eén model per vredegerecht .............................................................................................. 65 
1.3. Gegevens op jaarbasis........................................................................................................ 66 
1.4. Kenmerken en afspraken .................................................................................................... 66 

2. HULPBLADEN ............................................................................................................................. 69 
2.1. ‘Cover’................................................................................................................................... 69 
2.2. ‘Productlabels etc. NL’ en ‘productlabels etc. FR’ ........................................................... 70 
2.3. ‘Costs and scenarios NL’ en ‘costs and scenarios FR’ ................................................... 70 

3. INPUTBLADEN ............................................................................................................................ 71 
3.1. Gemeenschappelijke kenmerken van de ‘INPUT 1…’ t.e.m. ‘INPUT 6…’ bladen .......... 72 
3.2. ‘INPUT 1 = pers’ ................................................................................................................... 73 
3.3. ‘INPUT 2 = computers’......................................................................................................... 75 
3.4. ‘INPUT 3 = printers’.............................................................................................................. 77 
3.5. ‘INPUT 4 = cop fax scan cam’............................................................................................. 78 
3.6. ‘INPUT 5 = other mat’........................................................................................................... 79 
3.7. ‘INPUT 6 = build’ .................................................................................................................. 80 
3.8. ‘INPUT 0 = BUILDCOST’ ...................................................................................................... 81 
3.9. ‘INPUT A = pers stand cost’................................................................................................ 84 
3.10. ‘INPUT B = mat unit cost’ .................................................................................................. 86 
3.11. ‘INPUT C = products’ ......................................................................................................... 87 
3.12. ‘INPUT D = mat volumes’ .................................................................................................. 88 

4. OUTPUTBLADEN ........................................................................................................................ 89 
5. INTERMEDIAIRE BLADEN.......................................................................................................... 94 

HOOFDSTUK 2: GEBRUIK VAN HET MODEL.........................................................................................96 
1. SITUERING – BENCHMARKING EN EXTRAPOLATIE ............................................................. 96 
2. STATISTISCHE BEWERKINGEN................................................................................................ 97 

2.1. De maximumwaarde ............................................................................................................ 98 
2.2. De minimumwaarde ............................................................................................................. 98 
2.3. Het rekenkundig gemiddelde.............................................................................................. 98 
2.4. De standaardafwijking......................................................................................................... 99 
2.5. De mediaan........................................................................................................................... 99 
2.6. Het gecorrigeerd rekenkundig gemiddelde ...................................................................... 99 

3. EEN TYPOLOGIE VAN VREDEGERECHTEN .......................................................................... 101 
3.1. Verstedelijking ................................................................................................................... 101 
3.2. Rijkdom............................................................................................................................... 102 
3.3. Vergrijzing .......................................................................................................................... 103 
3.4. Echtscheidingen ................................................................................................................ 104 
3.5. Vreemdelingen ................................................................................................................... 105 
3.6. Gesloten instellingen voor geesteszieken ...................................................................... 105 
3.7. Meerdere zetels .................................................................................................................. 106 



 
 

 

 .bewww.cmro-cmoj.be   5 

3.8. Meerdere rechters.............................................................................................................. 107 
3.9. Gewest ................................................................................................................................ 107 

4. LEIDRAAD BIJ HET GEBRUIK VAN HET MODEL .................................................................. 108 
4.1. Selectie van het materiaal................................................................................................. 109 
4.2. Aanbevolen benadering bij de analyse ........................................................................... 112 

DEEL III: ANALYSE VAN DE DOOR HET JUSTPAXMODEL VOORTGEBRACHTE RESULATEN....114 
HOOFDSTUK 1: RESULTATEN VOOR DE 19 PILOOTSITES...............................................................115 

1. GLOBAAL OVERZICHT VAN KOSTEN, UITGAANDE VAN DE 3 SCENARIO’S ................... 115 
2. UITSPLITSING PERSONEELSKOSTEN................................................................................... 117 
3. UITSPLITSING ANDERE MATERIËLE KOSTEN ..................................................................... 119 
4. UITSPLITSING GEBOUWGERELATEERDE KOSTEN ............................................................ 120 
5. UITSPLITSING GLOBALE KOSTEN NAAR PRODUCTENGROEPEN ................................... 124 

HOOFDSTUK 2: RESULTATEN PER VREDEGERECHT.......................................................................127 
1. VOORBEREIDING...................................................................................................................... 127 
2. ALGEMEEN BEELD................................................................................................................... 128 

2.1. De inputbladen ................................................................................................................... 128 
2.2. De absolute kosten ............................................................................................................ 129 
2.3. De verdeling van de globale kost over de verschillende kostensoorten..................... 130 
2.4. De verdeling van de globale kost over de producten en productengroepen .............. 131 
2.5. De eenheidskosten en volumes ....................................................................................... 132 

3. PERSONEELSKOSTEN............................................................................................................. 134 
4. ANDERE KOSTEN ..................................................................................................................... 136 

4.1. Hardware kosten ................................................................................................................ 136 
4.2. Andere materiële kosten ................................................................................................... 136 
4.3. Gebouwgerelateerde kosten............................................................................................. 136 

5. KIJKEN NAAR SPECIFIEKE PRODUCTEN ............................................................................. 137 
HOOFDSTUK 3: EXTRAPOLATIERESULTATEN ..................................................................................139 

1. TWEE METHODEN .................................................................................................................... 139 
2. RESULTATEN VAN DE EERSTE METHODE “EXTRAPOL 1” ............................................... 140 

2.1. Globaal overzicht (output I) .............................................................................................. 140 
2.2. Personeelskosten (output II) ............................................................................................ 141 
2.3. Materiële kosten (output III en output IV) ........................................................................ 141 
2.4. Gebouwgerelateerde kosten (output V) .......................................................................... 141 
2.5. Eenheidskosten (alle outputs).......................................................................................... 141 

3. RESULTATEN VAN DE TWEEDE METHODE “EXTRAPOL 2” .............................................. 142 
4. CONCLUSIE OVER DE EXTRAPOLATIEMETHODEN ............................................................ 143 

DEEL IV: JUSTPAX: EEN EERSTE STAP..............................................................................................144 
HOOFDSTUK 1: ACTIEKADER...............................................................................................................145 

1. WAAROM ACTIES ..................................................................................................................... 145 
2. ACTIES VOLGENS TWEE DIMENSIES .................................................................................... 145 

2.1.  De focus............................................................................................................................. 145 
2.2. De implicaties voor het model.......................................................................................... 146 
2.3. Overzicht van de acties volgens de twee dimensies ..................................................... 147 

3. ELEMENTEN BIJ HET BEPALEN VAN PRIORITEITEN EN CHRONOLOGIE ....................... 148 
3.1. Beoogde doel ..................................................................................................................... 148 
3.2. Kritische succesfactoren .................................................................................................. 149 
3.3. Benodigde middelen ......................................................................................................... 150 

HOOFDSTUK 2: ACTIES ROND HET JUSTPAXMODEL.......................................................................151 
1. BESPREKING VAN DE TE OVERWEGEN ACTIES ................................................................. 151 

1.1. Informeren van en communicatie met de pilootsites (actie 1) ...................................... 151 
1.1.1. INHOUD EN DOELSTELLINGEN............................................................................................... 151 
1.1.2. KRITISCHE SUCCESFACTOREN ............................................................................................. 152 
1.1.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN ........................................................................................................ 152 



 
 

 

 .bewww.cmro-cmoj.be   6 

1.2. Begeleiden van de pilootsites bij het gebruik van het model (actie 2) ........................ 153 
1.2.1. INHOUD EN DOELSTELLINGEN............................................................................................... 153 
1.2.2. KRITISCHE SUCCESFACTOREN ............................................................................................. 153 
1.2.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN ........................................................................................................ 153 

1.3. Verhogen van validiteit en betrouwbaarheid (actie 3 – a & b) ...................................... 154 
1.3.1. INHOUD EN DOELSTELLINGEN............................................................................................... 154 
1.3.2. KRITISCHE SUCCESFACTOREN ............................................................................................. 154 
1.3.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN ........................................................................................................ 155 

1.4. Reflectie over factoren en indicatoren (acties 4 en 5) ................................................... 155 
1.4.1. INHOUD EN DOELSTELLINGEN............................................................................................... 155 
1.4.2. KRITISCHE SUCCESFACTOREN ............................................................................................. 156 
1.4.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN ........................................................................................................ 156 

1.5. Informeren van het geheel van de vredegerechten (actie 6) ......................................... 157 
1.5.1. INHOUD EN DOELSTELLINGEN............................................................................................... 157 
1.5.2. KRITISCHE SUCCESFACTOREN ............................................................................................. 157 
1.5.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN ........................................................................................................ 158 

1.6. Informeren van andere instanties (acties 7 en 8) ........................................................... 158 
1.6.1. INHOUD EN DOELSTELLING.................................................................................................... 158 
1.6.2. KRITISCHE SUCCESFACTOREN ............................................................................................. 159 
1.6.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN ........................................................................................................ 159 

1.7. Begeleiding bij het gebruik als audit-instrument (actie 9) ............................................ 159 
1.7.1. INHOUD EN DOELSTELLING.................................................................................................... 159 
1.7.2. KRITISCHE SUCCESFACTOREN ............................................................................................. 159 
1.7.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN ........................................................................................................ 160 

1.8. Actualisering van productvolumes (actie 10 – a & b) .................................................... 160 
1.8.1. INHOUD EN DOELSTELLING.................................................................................................... 160 
1.8.2. KRITISCHE SUCCESFACTOREN ............................................................................................. 160 
1.8.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN ........................................................................................................ 161 

1.9. Actualisering van andere inputgegevens (actie 11)....................................................... 161 
1.9.1. INHOUD EN DOELSTELLING.................................................................................................... 161 
1.9.2. KRITISCHE SUCCESFACTOREN ............................................................................................. 161 
1.9.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN ........................................................................................................ 162 

1.10. Inzameling en invoer van gegevens omtrent in het model al voorziene indicatoren 
(actie 12 – a & b)........................................................................................................................ 162 

1.10.1. INHOUD EN DOELSTELLING.................................................................................................. 162 
1.10.2. KRITISCHE SUCCESFACTOREN ........................................................................................... 162 
1.10.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN....................................................................................................... 163 

1.11. Begeleiden van vredegerechten bij gegevensinput (actie 13) .................................... 163 
1.11.1. INHOUD EN DOELSTELLING.................................................................................................. 163 
1.11.2. KRITISCHE SUCCESFACTOREN ........................................................................................... 163 
1.11.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN....................................................................................................... 164 

1.12. Begeleiden van vredegerechten bij het gebruik (actie 14) .......................................... 164 
1.12.1. INHOUD EN DOELSTELLING.................................................................................................. 164 
1.12.2. KRITISCHE SUCCESFACTOREN ........................................................................................... 164 
1.12.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN....................................................................................................... 164 

1.13. Actualisering van de eenheidsprijzen (actie 15)........................................................... 164 
1.13.1. INHOUD EN DOELSTELLING.................................................................................................. 164 
1.13.2. KRITISCHE SUCCESFACTOREN ........................................................................................... 165 
1.13.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN....................................................................................................... 165 

1.14. Herbekijken van de weerhouden producten (actie 16 – a, b & c) ............................... 165 
1.14.1. INHOUD EN DOELSTELLING.................................................................................................. 165 
1.14.2. KRITISCHE SUCCESFACTOREN ........................................................................................... 166 
1.14.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN....................................................................................................... 167 

1.15. Toevoegen van het element “ontvangsten” aan het model (actie 17) ....................... 167 
1.15.1. INHOUD EN DOELSTELLING.................................................................................................. 167 
1.15.2. KRITISCHE SUCCESFACTOREN ........................................................................................... 167 
1.15.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN....................................................................................................... 167 

1.16. Toevoegen van een gedeelte gebouwkosten per zetel (actie 18) ............................... 168 
1.16.1. INHOUD EN DOELSTELLING.................................................................................................. 168 
1.16.2. KRITISCHE SUCCESFACTOREN ........................................................................................... 168 
1.16.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN....................................................................................................... 168 

1.17. Kwantitatieve verbanden tussen indicatoren en (product)kosten (actie 19)............. 168 
1.17.1. INHOUD EN DOELSTELLING.................................................................................................. 168 
1.17.2. KRITISCHE SUCCESFACTOREN ........................................................................................... 169 



 
 

 

 .bewww.cmro-cmoj.be   7 

1.17.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN....................................................................................................... 169 
1.18. Invoer van nieuwe kostensoorten (actie 20) ................................................................. 170 

1.18.1. INHOUD EN DOELSTELLING.................................................................................................. 170 
1.18.2. KRITISCHE SUCCESFACTOREN ........................................................................................... 170 
1.18.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN....................................................................................................... 170 

2. VOORSTEL VAN ACTIEPLAN .................................................................................................. 171 
HOOFDSTUK 3: EXPORTEREN VAN HET JUSTPAXMODEL..............................................................173 

1. DOELSTELLING ........................................................................................................................ 173 
2. SWOT-ANALYSE ....................................................................................................................... 174 

2.1. Evaluatie van het JustPaxproject..................................................................................... 174 
2.1.1. REALISATIE VAN DE GESTELDE DOELEN ............................................................................ 174 
2.1.2. KOSTPRIJS ................................................................................................................................ 177 
2.1.3. EIGEN INITIATIEF ...................................................................................................................... 177 
2.1.4. GEVRAAGDE INSPANNING VAN HET TERREIN .................................................................... 178 
2.1.5. COMMUNICATIE MET HET TERREIN....................................................................................... 179 
2.1.6. DE COMPLEXITEIT.................................................................................................................... 180 

2.2. Analyse van de omgeving................................................................................................. 182 
2.2.1. “OPPORTUNITIES” ................................................................................................................... 182 
2.2.2. “THREATS”................................................................................................................................ 182 

3. CONCLUSIES VOOR HET EXPORTEREN VAN HET JUSTPAXMODEL ............................... 183 
3.1. Opdeling in meerdere stadia ............................................................................................ 183 
3.2. Synergie tussen projecten maximaliseren...................................................................... 184 
3.3. Dringende acties ................................................................................................................ 184 

TOT BESLUIT ...........................................................................................................................................185 

 



JustPax - Inleiding 
 

 

 .bewww.cmro-cmoj.be   8 

 
 
INLEIDING 
 
 
 
Situering 
 
De Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde ziet het als haar mis-
sie om “samen met alle betrokken actoren bij te dragen tot de ontwikkeling van een 
moderne rechterlijke orde die aangepast is aan de snel evoluerende samenleving”.  
 
Een moderne rechterlijke orde wordt onder meer gekenmerkt door een grote auto-
nomie in het beheer van haar middelen, haar bereidheid om verantwoordelijkheid op 
te nemen en te dragen omtrent het vervullen van de haar toebedeelde opdrachten en 
doelstellingen, een transparante werking, evenals haar bereidheid en mogelijkheid 
om rekenschap af te leggen over haar werking (in het bijzonder op het gebied van 
haar doelmatigheid1 en doeltreffendheid2). 
 
Een noodzakelijke (maar niet voldoende – zie hoofdstuk 2) voorwaarde daartoe is 
het kennen van de kostprijs van de gerechtelijke producten.  
 
Het project JustPax kadert in de doelstelling van de Commissie om bij te dragen tot 
de verdeling en het optimale gebruik van de middelen van de rechterlijke orde. Dank 
zij de inbreng van 19 pilootsites werd een instrument (“model”) ontwikkeld dat zicht 
moet geven op de globale kost en de kostprijs per gerechtelijk product voor het ge-
heel van de vredegerechten en per vredegerecht. 
 
Voor het merendeel van de door de Commissie ondernomen projecten is de inbreng 
van het terrein van primordiaal belang. Niet alleen omdat wat ontwikkeld wordt in de 
eerste plaats bestemd is voor dit terrein, maar ook omdat de kans op succes van een 
project rechtevenredig is met de betrokkenheid van de mensen uit de praktijk en met 
hun overtuiging van het gegrond zijn van de onderneming.  
 
Voor het project JustPax werd samengewerkt met volgende 19 pilootsites: Antwer-
pen V, Bastogne/Neufchâteau, Beaumont/Chimay/Merbes-le-Château, Brussel III, 
Charleroi II, Charleroi III, Doornik II, Genk, Gent I, Hasselt I, Herstal, Kontich, Mar-
che-en-Famenne/Durbuy (Barvaux), Saint-Nicolas (Luik), Sint-Jans-Molenbeek, Tie-
nen, Vorst, Wetteren/Zele en Zottegem/Herzele. Zij werden geselecteerd in overleg 
met het Koninklijk Verbond van Vrederechters & Politierechters en de Koninklijke Fe-
deratie van Hoofdgriffiers van diezelfde rechtsinstanties, op basis van een aantal 
door de Commissie vooropgestelde criteria: vertegenwoordiging uit de drie gewes-
ten, aan- of afwezigheid van psychiatrische inrichtingen, één zetel of meerdere, ver-
stedelijkingsgraad.  
                                                 
1 Een organisatie is doelmatig of efficiënt wanneer wat zij voortbrengt (haar producten) beantwoordt 
aan de criteria van zuinigheid (minimale kost per productie-eenheid) en productiviteit (maximaal pro-
ductievolume per tijdseenheid). 
2 Een organisatie is doeltreffend of effectief wanneer wat zij voortbrengt (haar producten) beter dan 
welk ander alternatief beantwoordt aan wat men ermee wil bereiken. 
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Het project is in meerdere opzichten een eerste stap. Zo beperkt JustPax zich tot de 
vredegerechten. Maar de ontwikkeling van deze module kan richtinggevend zijn voor 
de uitbouw van verdere modules: arbeidsrechtbank, hof van beroep, (deel van) 
rechtbank van eerste aanleg, … 
  
Het project concentreert zich op de kostenaspecten. Het analyseren van verschillen 
tussen diverse entiteiten zal echter ook toelaten zich vragen te stellen over missie, 
organisatie, kwaliteit, werklast en andere aspecten die weliswaar buiten het bereik 
van JustPax vallen maar die toch ooit aan bod zullen moeten komen wil men tot ge-
fundeerde uitspraken komen over efficiëntie en effectiviteit en dus over prestaties 
(“performantie”).  
 
 
Een rapport in vier delen 
 
De resultante van het JustPaxproject is een geheel van rekenbladen, “model” ge-
noemd, waarin een aantal gegevens worden  ingevoerd (volumes van producten, 
percentages van tijdsbesteding, …), het programma een aantal berekeningen uit-
voert en men resultaten krijgt in termen van kostprijs.  
 
Bedoeling is dat daarbij zowel voor de lokale manager (vrederechter, hoofdgriffier,…) 
als voor de beleidsmaker (administratieve en gerechtelijke autoriteiten, politiek) rele-
vante informatie wordt gegenereerd.   
 
Voor een goed begrip en een correcte interpretatie van de JustPaxresultaten is het 
van groot belang dat de gebruiker en lezer van die resultaten ook een zicht heeft op 
de bij de totstandkoming van het model gehanteerde begrippen en gemaakte keu-
zen. Het eerste deel van het JustPaxrapport wil een antwoord zijn op deze bekom-
mernis.  
 
Het tweede deel van het rapport wordt gevormd door een praktische handleiding die 
de lokale manager moet toelaten om zelf het JustPaxmodel te voeden en/of zich de 
juiste vragen te stellen of conclusies te trekken bij de door het model gegenereerde 
output.  
 
In het derde deel worden de door het model voortgebrachte resultaten behandeld, op 
basis van de voor het jaar 2007 ingebrachte gegevens. Conform de bij aanvang van 
het project gemaakte afspraken, worden de individuele resultaten van elk van de ne-
gentien pilootsites enkel aan de vrederechter en hoofdgriffier van het betreffende 
kanton meegedeeld. Maar de resultaten van de pilootsites zijn ook in grotere en gea-
nonimiseerde gehelen samengebracht. Wat voor één vredegerecht aan gegevens 
beschikbaar is, werd ook berekend voor het geheel van de vredegerechten. Dit is 
niet enkel nuttig voor de lokale manager (om de resultaten van zijn kanton te kunnen 
situeren in een breder geheel), het moet ook een eerste aanzet geven tot het bepa-
len van een typologie van vredegerechten en tot een extrapolatie voor het geheel 
van de vredegerechten.  
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Het vierde en laatste deel ten slotte bevat de gevolgtrekkingen van het project, zowel 
naar een verdere uitbouw op het domein van de vredegerechten, als naar een even-
tuele export van de aanpak naar andere rechtsinstanties.  
 
 
Een model 
 
Het ontwikkelde geheel van rekenbladen of instrument werd hierboven omschreven 
als “model”. Het gaat immers om een systeem dat een (bestaande of virtuele) reali-
teit nabootst of tracht te beschrijven.  
 
Voortdurend zal men daarbij schipperen tussen enerzijds de realiteit zo goed moge-
lijk te benaderen en anderzijds het instrument werkbaar en beheersbaar te houden. 
Continu zullen daarbij keuzen moeten worden gemaakt.  
 
Het is daarbij belangrijk een aantal criteria voor ogen te houden waaraan een goed 
model moet beantwoorden:  
 

• Het moet nuttig en bruikbaar zijn voor alle “stakeholders” (belanghebbenden, 
betrokkenen):  
 
De vrederechter en hoofdgriffier, de organisaties van vrederechters en hoofd-
griffiers, het beleid, externe auditinstanties, … 

 
• Het moet dynamisch zijn:  

 
De samenleving en externe omgeving van een organisatie zijn in voortduren-
de evolutie; de producten, productiemiddelen, structuren, kwaliteitseisen e.d. 
zullen daardoor worden beïnvloed. 
  
Zelden zullen alle ingrediënten die een instrument nodig heeft om accurate re-
sultaten op te leveren op korte termijn in de exact gewenste vorm voorhanden 
zijn: bepaalde volumes, sommige prijzen, bepaalde tijdspercentages, … De 
nood aan bepaalde verklarende factoren zal pas zichtbaar worden als het in-
strument al een tijd draait. Dit mag geen excuus zijn om een instrument pas 
operationeel te gebruiken als alles 100% in orde is: dit zal immers nooit het 
geval zijn. Maar anderzijds impliceert dit wel een continu perfectioneren van 
het instrument.  
 

• Het instrument moet binnen een redelijke termijn na de start van de construc-
tie kunnen gebruikt worden:  

 
Zoals voor elk organisatieproject waar een aanzienlijk aantal mensen bij be-
trokken is, moet er op relatief korte termijn resultaat zijn, en wel van die aard 
dat de betrokkenen zien waartoe het leidt en zij er verder kunnen blijven ach-
terstaan. 
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• Het instrument moet modulair worden opgebouwd:  

 
Deze vereiste is de logische consequentie van de hiervoor genoemde criteria.   
 

• De graad van betrouwbaarheid en validiteit van de gegevens moet gekend 
zijn: 
 
Het gaat daarbij zowel om de gegevens waarop men zich baseert om het in-
strument op te stellen, als de data die vervolgens gebruikt worden om het in-
strument te voeden.  

 
Elk van de gebruikte gegevens zijn het resultaat van “meten” in de ruime zin 
van het woord. Het is daarbij van belang te weten of men wel meet wat men 
meent te meten (validiteit) en of op andere momenten of met andere meetin-
strumenten eenzelfde resultaat wordt bekomen (betrouwbaarheid). Honderd 
procent betrouwbare en valide gegevens zijn allicht een utopie, maar dit sluit 
het belang niet uit om voor elk gegeven een indicatie te hebben van hoe be-
trouwbaar en valide het dan wel is.  
 
 



 
 
 

Deel I 
 
 
 

Een theoretisch kader van kostprijsberekening 
vertaald naar de realiteit van de  

vredegerechten 
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HOOFDSTUK 1: DE KOSTPRIJS 
 
 
 
1. BEGRIPPEN 
 
 
 
1.1. Kostprijs 
 
In het project JustPax wordt het begrip kostprijs gehanteerd om de geldwaarde uit 
te drukken van het gebruik en verbruik van de productiefactoren om gerechtelijke 
producten te realiseren.  
 
Wat onder gerechtelijke producten verstaan wordt, wordt nader omschreven in 
hoofdstuk 2. De productiefactoren of productiemiddelen zijn dan het geheel van 
activiteiten (arbeid) en materialen (grondstoffen).  
 

Voornamelijk in de private sector wordt wel eens een onderscheid gemaakt tussen pro-
ductiekosten, beheerskosten en verkoopkosten. Toegepast op een eenvoudig voorbeeld 
uit de autowereld behoren tot de productiekosten van een auto dan de kost van de meta-
len platen, de energie, het loon van de arbeiders die de auto maken, de verwarming van 
de fabriek, de kost (afschrijving) van de machines, etc. De beheerskosten slaan dan op 
de kost van het management en de administratie, de verwarming van de kantoren, het 
kantoormeubilair (afschrijving) e.d. En onder verkoopkosten verstaat men dan de kosten 
die, eens de auto gemaakt, nodig zijn om die auto ook nog aan de man te brengen: kost 
van de parkings waar de auto’s gestockeerd worden, transport naar de verdeelpunten, 
loon van de verkopers, kost van de showrooms, enz. 
 
In het project JustPax wordt dergelijk onderscheid niet gemaakt. Dit heeft o.m. te maken 
met hoe de producten (zie hoofdstuk 2) zijn bepaald.  Een “gerechtelijke beslissing” is in 
de hier gehanteerde optiek niet “af” eens er een uitspraak is; ook het bezorgen aan de 
betrokkenen van de beslissing (te vergelijken met de “verkoop”) behoort integraal tot het 
product. Voor de zgn. beheerskosten moet er een onderscheid gemaakt worden tussen 
enerzijds dergelijke kosten die zich op het niveau van de onderzochte gerechten zelf si-
tueren (bijv. de kost van leiding geven door griffier of magistraat) en die maximaal bij de 
productiekosten werden gerekend, en anderzijds beheerskosten die zich buiten de vre-
degerechten bevinden (zoals bijv. de wedden van de personeelsleden op de diensten 
van de FOD die zich met de administratie van de rechterlijke orde bezig houden) en die 
veelal buiten beschouwing werden gelaten (zie ook verder).   

 
In de private sector zal men niet alleen belangstelling hebben voor de kostprijs van 
het maken (en verdelen) van een product. Ook de verkoopprijs (kost voor de consu-
ment) en het verschil tussen productie- en verkoopprijs (winst of verlies) zal belang-
rijk zijn. Dit mag in een context van openbare dienstverlening dan al minder relevant 
zijn, de maatschappelijke implicaties zijn des te belangrijker. Als we “een uitgespro-
ken gevangenisstraf” en een “opgelegde taakstraf” als twee producten beschouwen, 
dan is de kostprijs van elk van deze producten weliswaar een interessant gegeven, 
maar terecht zal men zich ook vragen stellen over de kostprijs van de uitvoering van 
deze straffen en wat deze straffen “opleveren”, bijv. in termen van recidive, recht-
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vaardigheidsgevoel in de samenleving, verwerkingsproces bij slachtoffers, effecten 
van afschrikking- of ontrading bij potentiële daders, …   Kost voor de samenleving is 
dus breder dan de productiekost zoals die in JustPax wordt gehanteerd.   
 
Zelfs als men (zoals in JustPax) de kostprijs in de eerste plaats gebruikt als een indi-
cator voor efficiëntie, dan nog zal het nodig zijn meerdere perspectieven en bereke-
ningswijzen te hanteren.  
 
Voor een vrederechter en hoofdgriffier zal het belangrijk zijn te weten hoe hun vrede-
gerecht zich situeert ten overstaan van vergelijkbare vredegerechten. Invloeden waar 
zij geen vat op hebben (anciënniteit van het personeel, of zij geherbergd zijn in een 
voor de federale overheid duur of gratis gebouw, het effect van meerdere zetels, …) 
zullen zij daarbij zoveel mogelijk willen elimineren of neutraliseren.  
 
Voor wie betrokken is bij het beleid, is het dan weer juist van belang om de effecten 
van meerdere zetels, een bepaalde schaal, de leeftijdspiramide e.d. te kennen. Be-
leidsmensen zullen ook geïnteresseerd zijn in de financiële implicaties en vooruit-
zichten van het schrappen van bepaalde producten (definitief schrappen, overbren-
gen naar een andere rechtsinstantie, uitbesteden,…), het opdrijven van het volume 
van een product of het creëren (of importeren vanuit een andere rechtsinstantie of 
administratie) van producten.  
 
Voor een goed begrip van welke kosten en berekeningswijzen in het model JustPax 
worden gehanteerd is het dan ook nodig om een aantal concepten in te voeren en te 
weten wat er (in het JustPaxproject) onder verstaan wordt: directe en indirecte kost, 
vaste en variabele kost, globale (of totale) kost en eenheidskost (of gemiddelde tota-
le kost), marginale kost, jaarlijkse afschrijving.  
 
 
1.2. Directe & indirecte kost en totale of globale kost 
 
Directe kosten zijn kosten die zonder discussie in hun geheel kunnen worden aan-
gerekend aan een bepaald product of aan een bepaalde entiteit, zonder dat daarvoor 
berekeningen nodig zijn. Indirecte kosten daarentegen impliceren een kunstmatige 
(m.a.w. uitgerekende) opdeling en aanrekening.    
 
De kosten verbonden aan een persoon die in een vredegerecht voltijds werkt aan 
voorlopige bewindvoeringen kunnen als directe kost onmiddellijk aangerekend wor-
den op een product “begeleide en opgevolgde voorlopige bewindvoering”. Wanneer 
een vredegerecht zich als enige in een gebouw bevindt, kan de aan het gebouw ver-
bonden kost als een directe kost voor het vredegerecht beschouwd worden, t.o.v. de 
producten gaat het echter om een indirecte kost. Zitten in het gebouw ook nog ande-
re diensten (andere rechtbanken, andere (overheids)organisaties, …) dan is de aan 
het gebouw verbonden kost ook t.o.v. het betreffende vredegerecht een indirecte 
kost.  
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Voor een indirecte kost zal dus steeds een verdeelsleutel moeten toegepast worden 
om deze kost te “ventileren” over instanties of producten (zie hoofdstuk 3). Om de 
totale of globale kost (van een product, van een vredegerecht, ...) te kennen zal 
men directe en toebedeelde indirecte kosten moeten optellen.  
 
 
1.3. Vaste & variabele kost 
 
Vaste kosten zijn voor een gegeven productieperiode niet direct afhankelijk van het 
productievolume. Bij variabele kosten is er wel een direct verband tussen kost en 
volume.  
 
Of men met een printer veel of weinig print zal bijv. niet direct de kostprijs van deze 
printer (vaste kost) beïnvloeden.  De kost van de benodigde inkt (variabele kost) zal 
echter wel variëren met het geprinte volume.  
 
Wanneer het volume een bepaalde drempel te boven gaat, zal de aankoop van een 
bijkomende printer nodig zijn: de kostprijs van het printermachinepark komt dan op 
een hoger niveau. Vaste kosten gaan dus in schijven (trapsgewijs) naar omhoog.  
 
 
1.4. Marginale kost en gemiddelde totale kost (eenheidskost) 
 
Ook de begrippen marginale kost en gemiddelde totale kost of eenheidskost 
hangen samen met volumes en drempels. De marginale kost is de kost (het bedrag), 
voortspruitend uit de productie van één bijkomende volume-eenheid, waarmee de 
totale kost toeneemt. Voor de gemiddelde totale kost (wat in JustPax gemakkelijk-
heidshalve de eenheidskost of kost voor één volume-eenheid wordt genoemd) wordt 
de totale kost gedeeld door het voortgebrachte volume (voor volume en volume-
eenheid: zie hoofdstuk 2).   
 

Als in bovenvermeld voorbeeld een printer 100.000 bladzijden per jaar kan printen, dan 
zal de marginale kost van het 100.001e te printen blad een stuk hoger liggen dan de mar-
ginale kost van het 100.000ste blad. De gemiddelde totale kost zal vanzelfsprekend heel 
hoog liggen wanneer men weinig print en lager worden naarmate men de beschikbare 
capaciteit beter of optimaal benut (bij 100.000 bladen als men één printer heeft, bij 
200.000 bladen in geval van twee printers,…). 

 
Marginale kost en meer nog de eenheidskost zullen belangrijke noties zijn bij de be-
spreking van de JustPaxresultaten  
 
In het project JustPax wordt gewerkt met de jaarlijkse kost, bijv. wat heeft het afleve-
ren of weigeren van akten van bekendheid in 2007 gekost (voor het geheel van de 
akten en per akte). Voor de personeelskost volstaat het bijgevolg om van de jaar-
wedden uit te gaan. Voor de materiële kosten zullen we moeten werken via afschrij-
vingen. De afschrijving van een productiemiddel is dan de waarde van dit middel 
voor een bepaalde periode (bv. 2007).  
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Veronderstel dat de aankoopprijs van een grote printer € 1.000 (inclusief BTW & Re-
cupel) bedraagt en het toestel na vier jaar vervangen wordt. Wat is dan de jaarlijkse 
kost? 
 
Gemakkelijkheidshalve zou men dan kunnen stellen dat de jaarlijkse afschrijving 
€ 1000/4 = € 250 bedraagt.  
 
Men zou ook kunnen redeneren dat die printer na vier jaar toch nog wel iets waard is: 
de diensten van de Domeinen zouden hem kunnen verkopen. Als zij er nog  € 120 
voor krijgen, bedraagt de jaarlijkse afschrijving bijgevolg (€ 1000 - € 120)/4 =  € 220.  
 
Bij beide bovengenoemde redeneringen wordt uitgegaan van lineaire afschrijvingen 
(voor alle perioden een zelfde bedrag). Men zou echter ook kunnen redeneren dat 
die printer vooral in de eerste jaren (als hij nog nieuw en modern is) veel waard is en 
nadien vlug aan waarde verliest. Men kan bovendien ook redeneren dat het weer-
houden bedrag van jaarlijkse afschrijving moet toelaten om na het verstrijken van de 
termijn (levensduur) het apparaat door een nieuw te vervangen. 
 
 
 
2. GEMAAKTE KEUZEN 
 
 
Op het moment van de gegevensinzameling voor het project JustPax was 2007 het 
meest recente jaar waarvoor voor de volle 12 maanden cijfers konden worden beko-
men. Dit jaar werd dan ook als referentiekader gebruikt, niet alleen voor het opzoe-
ken van volumegegevens of verdeling van werktijd over de producten, maar ook voor 
de kosten: wedden van het personeel, kost van de computers, kilometervergoeding, 
energiekosten, …  De constructie van het model (zie deel II) laat vanzelfsprekend 
ook berekeningen toe voor andere jaren, mits aanpassing van de als vaste kosten 
(zie gedeelte “concrete invulling van de kostprijs”) ingegeven waarden.  
 
Het gebruik van 2007 als referentiejaar heeft ook een aantal gevolgen: met recente 
(na 2007 doorgevoerde) weddenverhogingen is geen rekening gehouden, er is nog 
sprake van de intussen afgeschafte graad van adjunct-griffier,… 
 
JustPax betreft uitsluitend de productiekosten van vredegerechten (afzonderlijk en 
als geheel) en producten. Het opgestelde model spreekt zich niet uit over het maat-
schappelijk nut, kost of winst voor de samenleving, etc.   
 
Binnen het kader van de productiekosten, werd getracht een zo volledig mogelijk 
beeld te maken van alle kostensoorten (personeel, materieel, gebouwen,…) die 
binnen de fysieke entiteit van het vredegerecht relatief gemakkelijk kunnen geïdenti-
ficeerd worden en geheel of zonder veel moeite gedeeltelijk kunnen toebedeeld wor-
den aan een bepaald vredegerecht.  
 
 
 
 



JustPax - Deel I Hoofdstuk 1 De kostprijs 
 

 

 .bewww.cmro-cmoj.be   17 

                                                

 
Vanuit het oogpunt van een vredegerecht (en niet van de individuele producten) gaat 
het bijgevolg om directe kosten of indirecte kosten waarvan het aan een bepaald 
vredegerecht toekomend deel met een eenvoudige verdeelsleutel gemakkelijk 
kan worden bekomen. Concreet gaat het dus om: 
 

• de kost van het personeel (rechters, griffiers, assistenten, medewerkers) dat 
rechtstreeks bijdraagt aan de producten van de vredegerechten; 

• de materiële kosten van de op het vredegerecht te vinden apparatuur (compu-
ters, printers, kopieermachines, faxen), met inbegrip van de daartoe benodig-
de “consumables” of “utilities” (inktcassettes, usb-sticks, cd-roms, …), het 
meubilair, het bureelmateriaal en papier, de post- en telecommunicatiekosten, 
verplaatsingskosten,… 

• de kost van gebouwen en de eraan gerelateerde kosten (schoonmaak, onder-
houd, nutsvoorzieningen, veiligheid,…). 

 
Voor de verplaatsingskosten gaat het enkel om kosten die verbonden zijn aan het feit 
dat men meerdere zetels in een kanton heeft of om verplaatsingen in het kader van 
de in observatiestelling van geesteszieken op vraag van het O.M.  Andere verplaat-
singskosten worden verhaald op de partijen en werden niet opgenomen in het model. 
Diezelfde redenering geldt voor de kost van deskundigen.  
 
Men zou kunnen redeneren dat vredegerechten, net als andere rechtsinstanties, voor 
een deel ook “selfsupporting” zijn: allerhande “producten” worden immers afgeleverd 
tegen betaling.  Met deze “opbrengsten” werd in onderhavig project evenmin reke-
ning gehouden. Wanneer in de toekomst de dubbele boekhouding zou worden toe-
gepast3, zal men hiermee wel dienen rekening te houden.   
 
De (vanuit het oogpunt van de vredegerechten) indirecte kost die op andere plaat-
sen dan de vredegerechten wordt gemaakt, is niet in beeld gebracht. Het gaat dan 
bijv. om de kost van het personeel dat op de FOD of elders instaat voor de onder-
steuning van de rechterlijke orde (en dus ook van de vredegerechten): personeels-
diensten, dienst materieel en gebouwen, C.I.V., Hoge Raad voor de Justitie (kost van 
benoemingen, examens,…), Regie der gebouwen, etc.  Omgekeerd kan het wel zijn 
dat een vrederechter of een griffier hier bijdragen levert (bijv. lid van de HRJ, lesge-
ver op de FOD, deelnemer aan werkgroep rond informatisering,…).  Of dergelijke 
activiteiten moeten worden beschouwd als al dan niet behorend tot het vredegerecht, 
wordt uitgelegd in de hoofdstukken 2 en 3.  
 
Gemakkelijkheidhalve werden een aantal variabele kosten (bijv. inktpatronen) niet 
als afzonderlijke post weerhouden maar opgenomen (bijgeteld) bij de eraan gerela-
teerde apparaten (vaste kosten).   
 
Vanuit de bekommernis om zowel informatie te verschaffen in het kader van de 
plaatselijke efficiëntie als in een ruimer beleidskader, worden in het model meerdere 
“totale kosten” voorzien en een aantal scenario’s uitgewerkt.  Zo wordt inzake per-

 
3 Zie de Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de 
federale staat (B.S. van 3 juli 2003, blz. 35883). 



JustPax - Deel I Hoofdstuk 1 De kostprijs 
 

 

 .bewww.cmro-cmoj.be   18 

soneel (per categorie) enerzijds gewerkt met de reële kosten (rekening houdend met 
anciënniteit), maar anderzijds ook met een gemiddelde kost; voor gebouwen is er 
een “kost voor de FOD” voorzien, en een “kost voor de overheid”.  In het gedeelte 
“concrete invulling van de kostprijs” wordt dit nader omschreven.  
 
Om gemiddelde totale kosten per product (“eenheidskosten”) te berekenen, werd 
per product bepaald in welke volume-eenheid dit product het best kan worden uitge-
drukt. Dit wordt uitgelegd in hoofdstuk 2.  
 
Wat de jaarlijkse afschrijving betreft, is geopteerd voor de meest eenvoudige vorm: 
een lineaire afschrijving, met restwaarde nul.  
 
 
 
3. CONCRETE INVULLING VAN DE KOSTPRIJS 
 
 
 
3.1. Personeelskost 
 
Voor het personeel werden twee soorten kostprijzen gehanteerd. 
 
Enerzijds werd voor elk in 2007 op een vredegerecht (pilootsite), al dan niet voor een 
gedeelte van de tijd, werkzaam persoon de werkelijke kost (anno 2007) berekend, 
aan de hand van volgende gegevens: 
 

• (a): basiswedde basisfunctie (100%) 
• (b): wedde als hogere functie (100%) 
• (c): weddenbijslagen/toelagen (100%) 
• (d): index 2007: de verhogingsindex was voor de gehele periode van 

1/11/2006 tot 1/2/2008 gelijk aan 1,4002 
• (e): een door de personeelsdienst gehanteerd forfaitair percentage voor alle 

sociale lasten (waaronder ook vakantiegeld en eindejaarstoelage): 
o 35 voor alle contractuelen 
o 16 voor statutairen van de (actuele) niveaus A, B of C 
o 24 voor de statutairen van niveau D. 

 
De berekening gebeurde dan als volgt: 

• Stap 1: als (b)>(a) dan (f)=(b)+(c), anders (f)=(a)+(c) 
• Stap 2: geïndexeerde wedde (g) = (f)*1,4002 
• Stap 3: te weerhouden bedrag (h)=(g)+[(g)*(e)/100] 

 
Voorbeeld: voor een adjunct-griffier met een basiswedde van € 30.560,17 en een 
toelage van € 1001,5 is de uiteindelijk te weerhouden kostprijs dus € 51.263,47. 
 
In geval van verminderde prestaties of wanneer geen volledig jaar op het vredege-
recht werd gepresteerd (in dienst gekomen of op rust gesteld in de loop van het  
jaar, …) wordt de kostprijs in evenredigheid daarmee verminderd. Wanneer een per-
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soon echter afwezig is (ziekte, bevallingsverlof, tucht,…) en bijgevolg niet bijdraagt 
aan producten, terwijl hij/zij nog wel verder wordt uitbetaald op de budgetten die voor 
het betreffende vredegerecht voorzien zijn, dan wordt de volledige kost wèl doorge-
rekend. In het model is echter ruimte voorzien om dergelijke gevallen aan te duiden.  
 
Voor vrederechters werd eenzelfde berekening toegepast (met het sociale lastenfor-
fait van niveau A).   
 
Anderzijds werden op basis van deze bovenvermelde individuele kostprijzen ook for-
faitaire bedragen berekend, per categorie personeel. Het gaat om volgende catego-
rieën (en weerhouden bedragen): 
 

• Rechter (vrederechter of toegevoegd vrederechter): € 102.173  
• Hoofdgriffier: € 65.461 
• Griffier (e.a. griffier, griffier): € 50.884 
• Adjunct-griffier: € 42.546 
• Assistent: € 31.800 
• Medewerker: € 26.070 
• Bode ter terechtzitting: € 22.437 
• Keuken- of schoonmaakpersoneel (voor de personeelsdienst is dit één cate-

gorie – de  vredegerechten hebben zelf geen keukenpersoneel) : € 22.340 
• Huisbewaarder: € 22.290. 

 
Voor de vrederechters is het forfaitaire bedrag gebaseerd op de in de pilootsites 
meest voorkomende wedde (d.i. na 24 jaar anciënniteit; zonder taalpremies). Voor de 
overige personeelsleden zijn de bedragen bekomen door het gemiddelde te maken 
van de wedden (inclusief toeslagen en hogere functies) van alle personeelsleden 
(voor het geheel van de vredegerechten) binnen een bepaalde categorie.  
Voor de twee laatste categorieën (keuken- en schoonmaakpersoneel en huisbe-
waarders) werd het forfaitair bedrag van de medewerkers weerhouden; dit forfaitair 
bedrag wordt voor deze categorieën immers enkel gebruikt voor de fractie van hun 
tijdsbesteding waarin zij – in  eerder uitzonderlijke gevallen – rechtstreeks bijdragen 
aan de weerhouden producten (bijv. schoonmaakpersoneel dat ook gerechtsbrieven 
in enveloppen steekt of die naar de post brengt), niet voor het gedeelte van hun 
werktijd die zij aan schoonmaak of onderhoud besteden (wordt nader uitgelegd in 
hoofdstuk 3).   
 
3.2. Computerkost 
 
Tijdens de bezoeken aan de 19 pilootsites werden in totaal 184 desktop computers  
aangetroffen. Voor de werking van deze kantons worden ook een 20-tal laptops ge-
bruikt.  
 
De desktop modellen waren allemaal van het merk Priminfo, met een Intel IV proces-
sor (RAM-geheugen tussen de 2,8 en 3 GB) en aangesloten op een 17 inch TFT-
monitor. Gezien de bestaande uniformiteit werd besloten om voor desktopcomputers 
een vaste prijs te gebruiken en het bedrag te weerhouden dat door de FOD (dienst 
ICT van de directie LOG & ICT van het Directoraat-generaal Rechterlijke organisatie) 
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wordt gehanteerd: € 621,38 (incl. BTW & recupel-bijdrage). In dit bedrag is naast de 
eigenlijke computer ook het scherm, het klavier, de muis, het uitpakken en installe-
ren, het in een netwerk zetten, het configureren en het overbrengen van de gege-
vens van de oude op de nieuwe computer inbegrepen.  Deze dienst schrijft af op een 
termijn van vier jaren, zodat de jaarlijkse kost ca. € 155 bedraagt.  
 
Voor de laptops werd eenzelfde redenering gevolgd, ook al is er hier iets meer varia-
tie.  Zowat de helft van de toestellen zijn Thinkpads met een Pentium III processor. 
Op een paar uitzonderingen na staan zij in de databank van het informaticamaterieel 
in de categorie “te vervangen”.  De andere helft van de laptops zijn op 2 Compaq-
toestellen na allemaal  Dell-Latitudes  (meestal van het type D505 & D610, maar ook 
een paar D640).  
 
De FOD Justitie (bovenvermelde dienst) gaat hier uit van een kostprijs van € 699,43 
per toestel, of dus een jaarlijkse kost van ca. € 175.   
 
In bepaalde kantons heeft men een I.K.-lezer, her en der worden ook usb-sticks, 
CD’s e.d. aangekocht.  Omdat het hier niet om continue en zelfs niet noodzakelijk 
jaarlijks voorkomende aankopen gaat, werd voor dergelijke uitgaven per toestel een 
forfaitair bedrag van € 5 meegerekend, zodat de in JustPax weerhouden jaarlijkse 
kostprijs voor desktop en laptop respectievelijk € 160 en € 180 bedraagt.  
 
Op één uitzondering na bevindt zich op elke zetel van de onderzochte vredegerech-
ten ook een Unix-server, meestal van het type RS/6000 (wel met enige variatie in de 
modellen). Er is met de kostprijs van deze toestellen geen rekening gehouden om 
diverse redenen.  Zo worden de toestellen nooit als werkpost gebruikt (ook al is er 
soms nog een oud scherm mee verbonden). Bovendien betreft het toestellen waar-
van de afschrijvingstermijn al lang is overschreden (ze dateren allen uit het begin van 
de jaren negentig). Tenslotte worden zij bij de overschakeling naar het nieuwe sys-
teem Cheops/Mach ook overbodig.  
 
 
3.3. Kost van printers 
 
Bij printers moet een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de printers voor 
individueel gebruik (meestal één per persoon of per PC) en anderzijds de groepsprin-
ters, die beschikken over meerdere papierladen, grotere hoeveelheden per tijdseen-
heid kunnen afdrukken en ook gebruikt worden voor speciale afdruktaken (zoals – 
anno 2007 – de blauwe kaarten). 
 
De groepsprinters (zowat 30% van het printerpark van de pilootsites) zijn voor meer 
dan drie kwart van het type Optra T630 (Lexmark); de overigen zijn eveneens van dit 
merk, meestal type T520 en in mindere mate T420 of T610.  
 
Bij de individuele printers zijn er op 10 toestellen 9 van het type E330/E332 (Lex-
mark), daarnaast komt ook het type E323 een keer voor en zijn er een paar toestel-
len van Dell (type 1710) en Brother (type 1250).  
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De dienst ICT van de directie LOG & ICT van het Directoraat-generaal Rechterlijke 
organisatie, hanteert voor een groepsprinter een prijs van € 1096,85 en gaat voor 
een individuele printer uit van een kost van € 621,38 (telkens incl. BTW, recupel-
bijdrage en installatiekosten). Per jaar (afschrijving op vier jaren) gaat het dus resp. 
om € 274 en € 155.  
 
Naast de vaste printerkosten, bestaan er ook variabele kosten: kost van drums, inkt-
cassettes, …  
De eenheidsprijs van de meest gebruikte inktcassettes bedraagt (incl. BTW) € 83,84 
en € 49,47. 
 
De in de loop van een jaar bestelde (en ontvangen) hoeveelheid inktcassettes is rela-
tief gemakkelijk te achterhalen, maar dit aantal stemt niet noodzakelijk overeen met 
de in datzelfde jaar opgebruikte cartridges. 
 
Anderzijds is het toch ook zo dat doorgaans gemiddeld niet meer dan 1 tonercasset-
te per jaar per printer wordt besteld.  
 
Daarom is ervoor geopteerd om bij de vaste kost van de printer ook al een bedrag 
aan te rekenen dat een normaal jaarlijks verbruik van inkt en gelijkaardige onderde-
len moet dekken. Het aldus bekomen bedrag is € 360 voor groepsprinters en € 205 
voor individuele printers.  
 
Mocht men toch meer dan gemiddeld één inktcassette per printer per jaar verbruiken, 
dan kan dit in het model wel apart worden weergegeven en kan daarmee worden 
rekening gehouden. 
 
 
3.4. Faxen, scanners, kopieermachines en andere randappara-

tuur 
 
In vergelijking met de printers is de problematiek van de kopieermachines een stuk 
eenvoudiger. Alle zetels van de vredegerechten zijn uitgerust met een Konica-
Minolta Bizhub 250 apparaat, op 2 (niet tot de pilootsites behorende) uitzonderingen 
na, waar men over een zwaarder (Ricoh DSM 745M5) toestel beschikt. Deze toestel-
len worden gehuurd voor een maandelijkse prijs van € 52,51 (incl. BTW), nl. 
€ 50,0819 voor het toestel en € 2,4321 voor de onderzettafel.  De jaarlijkse huurprijs 
bedraagt dus € 630,12. Voor de kost van onderhoud (preventief en correctief – ar-
beidsloon, reiskosten, vervangingsstukken, software-updates), van verbruiksgoede-
ren (inkt, nietjes,…) en van de terugname en ecologische verwerking van lege ver-
bruiksgoederen wordt door de FOD een bedrag per afdruk (kopie, print) betaald van 
€ 0,00726 (incl. BTW).  De totale jaarlijkse kostprijs van een kopieertoestel bedraagt 
dus 630,12 + n*0,00726 EUR (waarin n staat voor het totale aantal gemaakte kopies 
of outprints in het betreffende jaar).  
 
Bovenvermelde kopieerapparaten kunnen in principe ook documenten inscannen en 
onder pdf formaat verzenden naar bijv. de computer van iemand van het vredege-
recht.  Op de meeste plaatsen moeten hiervoor nog enige werken (bekabeling, pat-
ching) worden uitgevoerd.  
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Het is dan ook eerder zelden dat er vandaag afzonderlijke scanners voorkomen en 
naar de toekomst toe zal hun aantal allicht niet toenemen (zie circulaire nr. 24 dd. 
30/8/2006 van het directoraat generaal rechterlijke organisatie). In de pilootsites wer-
den in totaal drie toestellen aangetroffen, allen van het merk Scanjet (de modellen 
4070, 5550 en 5590). De aankoopprijs (marktprijs, incl. BTW) van dergelijke toestel-
len varieert tussen de € 115 en € 380. Daarvan uitgaande werd in het model voor de 
jaarlijkse kost (afschrijving op 4 jaar) van een scanner een bedrag van € 50 weer-
houden.  
 
Elk vredegerecht beschikt per zetel over één faxtoestel (in een van de pilootsites 
bevinden zich 2 toestellen, maar een ervan is pas na 2007 in dienst genomen). In 
zowat de helft van de gevallen gaat het om een Nashuatec F230 (= Ricoh 1130) toe-
stel. Ook andere Ricoh/Nashuatec toestellen komen voor en in vijf gevallen zijn er 
toestellen van een ander merk in omloop: Canon, Brother. Het aantal aangekochte 
inktcassettes bedraagt minder dan één per jaar per toestel. Zoals reeds onder punt 
3.3 vermeld, kan er enige discrepantie zijn tussen het aantal in een jaar bestelde en 
het aantal in een jaar verbruikte inktcassettes.   
 
Volgens de FOD Justitie kost een faxtoestel (incl. BTW, recupel en installatie) 
€ 574,29, hetgeen neerkomt op een jaarlijkse afschrijvingskost van € 144.  Voor het 
meest voorkomende faxmodel kost een inktcassette € 67.  
 
Er werd dan ook voor geopteerd om de jaarlijkse vaste en variabele kost per faxtoe-
stel vast te leggen op € 211.  
 
In de databank van het materieel zijn er voor één van de zetels van de pilootsites ook 
twee lezers voor identiteitskaarten te vinden. Gezien de lage frequentie, de lage 
kost (€ 20 à € 30 of jaarlijks ca. € 5) en de trend om dergelijke toestellen te integre-
ren in klavieren (courant gebruik op de FOD Financiën) werd met dergelijke appara-
ten in het model geen rekening gehouden.   
 
Ook digitale fototoestellen zijn nog eerder uitzonderlijk. In de databank worden ze 
voor 2 pilootsites vermeld (maar in het ene geval is de status “besteld”, in het andere 
geval is de status niet bekend). Het is pas tamelijk recent dat de FOD bereid is der-
gelijke toestellen aan te kopen (op het terrein wordt voor de digitale foto’s vaak gere-
kend op de deskundigen of gebruikt men een persoonlijk apparaat), vandaar dat er 
wel ruimte is voor voorzien in het model. Er wordt daarbij uitgegaan van de prijs van 
een Canon A470: € 206,30 (incl. BTW, recupel, draagtas, batterijen, batterijlader en 
geheugenkaart). De jaarlijkse kost (afschrijving op vier jaar) bedraagt dus € 52.  
 
 
3.5. Papier 
 
De door de FOD meegedeelde prijs van papier in 2007 (incl. BTW) bedraagt 
€ 5,5176 per 1000 vellen, voor hoeveelheden tot 100.000 vellen. Bij afname van gro-
tere hoeveelheden bedraagt deze prijs € 5,0941 per 1000 vellen. Rekening houdend 
met de problematiek van de variabele printerkosten en gezien de verbruikte hoeveel-
heden, wordt hier enkel met de eerstgenoemde prijs rekening gehouden.  
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Het precieze papierverbruik per kanton kennen is niet eenvoudig.  
 
Bepaalde vredegerechten kunnen enkel een opgave geven van wat zij in 2007 aan 
papier hebben besteld en gekregen. Dit hoeft niet overeen te stemmen met het wer-
kelijke verbruik.  
 
Ervan uitgaande dat het meeste papier wordt gebruikt om te printen, faxen te ont-
vangen of kopieën te nemen, kan het papierverbruik ook nagegaan worden door de 
optelsom te maken van het aantal gemaakte kopieën, het aantal geprinte bladzijden 
en het aantal binnengekomen faxbladzijden. In elk vredegerecht houdt men de stand 
van de teller van de kopieermachine bij, maar dat is niet het geval voor printers en 
faxen. Er werd daarom aan elke pilootsite gevraagd om voor elke printer een bepaald 
menu af te drukken waarop zowel de datum van eerste ingebruikname als het aantal 
(op moment van de vraag) met dit toestel reeds geprinte bladen staat vermeld.  Op 
basis daarvan kan men in principe het gemiddeld jaarlijks aantal geprinte bladzijden 
berekenen.  Toch levert dit niet altijd betrouwbare resultaten op, vooral wanneer het 
toestel ooit is in herstelling geweest, het menu “gereset” werd, het toestel in bepaal-
de perioden niet actief is geweest of op een andere dienst stond,…  Voor faxtoestel-
len zou eenzelfde oefening mogelijk zijn, maar, gezien het vermoedelijk geringe vo-
lume enerzijds en anderzijds de last dat dit op de pilootsites zou teweegbrengen 
werd hiervan afgezien. 
 
Tenslotte werd ook gekeken naar de jaarlijkse statistieken en de daar vermelde aan-
tallen gerechtsbrieven, uitgesproken vonnissen (waarop dan een gemiddeld aantal 
bladzijden per vonnis werd gekleefd), e.d. 
 
Op basis van deze drie bronnen werd voor elk vredegerecht, in functie van wat voor 
dat vredegerecht de meest betrouwbare bron leek, een hoeveelheid verbruikt papier 
weerhouden.  
 
 
3.6. Verzending 
 
De verzendkosten bestaan enerzijds uit de kost van enveloppen, anderzijds de kost 
van de door de Post aangerekende kosten. Deze laatste kosten betreffen dan zowel 
de portkosten als eventuele kosten voor het afhalen van de post. 
 
Voor enveloppen zijn de verschillende eenheidskosten (kost voor één omslag, incl. 
BTW), bekend: 
 

• een vensteromslag van 114x229 mm: € 0,0155 
• een omslag zonder venster van 114x229 mm: € 0,0150 
• een omslag van A4-formaat: € 0,0289 
• een omslag van A3-formaat: € 0,0222 
• een omslag van A5-formaat: € 0,0378. 
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Voor JustPax werd de prijs van twee types enveloppen weerhouden: de gewone 
“vensteromslag” (€ 0,0155) en de “andere omslag” (€ 0,0260). Laatstgenoemde een-
heidsprijs is dan de gemiddelde prijs van alle niet vensteromslagen. 
 
Om het aantal in 2007 gebruikte enveloppen te bepalen, stonden volgende gege-
vensbronnen ter beschikking: 
 

• de tijdens de plaatsbezoeken door de hoofdgriffier meegedeelde cijfers: 
het betreft dan het totaal aantal enveloppen (alle types), waarbij het niet 
steeds mogelijk was een onderscheid te maken tussen het aantal in dat 
jaar bestelde enveloppen en het werkelijk aantal gebruikte omslagen; 

• de jaarlijkse statistieken, meer bepaald de rubrieken IV.1 (akten van de 
griffier – gerechtsbrieven),  V.1 (uitgaande briefwisseling – oproepingen en 
kennisgevingen) en V.2. (andere uitgaande briefwisseling); hoe deze ru-
brieken geïnterpreteerd en ingevuld worden verschilt echter van kanton tot 
kanton; 

• de door de FOD per kanton meegedeelde bedragen “verzendingskosten”, 
hetgeen indirect een idee geeft over het aantal verzonden stukken.   

 
Om tot de volumes per type enveloppe te komen, werd eerst een onderscheid ge-
maakt tussen enerzijds omslagen voor gerechtsbrieven (steeds vensteromslagen – 
het aantal kan geraamd worden op basis van het aantal verstuurde gerechtsbrieven) 
en anderzijds enveloppen voor andere zendingen (door van het totale aantal enve-
loppen het aantal omslagen voor gerechtsbrieven af te trekken). Van deze envelop-
pen voor andere zendingen is dan forfaitair uitgegaan van 2/3 zendingen in “ven-
steromslagen” en 1/3 zendingen in “andere omslagen”.   
 
Voor de verzendingskosten (postzegels, frankering, taksen voor aangetekende zen-
dingen) werden de door de pilootsites meegedeelde globale cijfers weerhouden.  
 
Om de poststukken tot in het postkantoor te brengen bestaan er verschillende sys-
temen. In sommige zetels wordt de post door personeelsleden naar het postkantoor 
gedragen, hetgeen al naargelang de nabijheid en de drukte in het postkantoor weinig 
of veel tijd kan vergen.  Op andere plaatsten wordt de post afgehaald. De post han-
teert hier verschillende tarieven al naargelang het tijdstip van afhaling (voor of na 15 
uur), of er voor meer dan één “firma” op eenzelfde plek post af te halen is (er kunnen 
kortingen toegekend worden van 20% tot 50% als 2 tot 5 of meer instanties eenzelf-
de afhaaladres hebben), de frequentie van afhaling (gaande van 1 vaste dag in de 
week tot dagelijks) en de volumes (voor meer dan 10 postzakken of –bakken van elk 
27 kg gelden gepersonaliseerde tarieven). Zo betaalde een vredegerecht dat in een 
gebouw alleen zit voor het dagelijks afhalen van de post een maandelijks bedrag van 
€ 135. In geval een vredegerecht in 2007 van dergelijke afhaaldienst genoot, werd dit 
bedrag (incl. BTW) in het model opgenomen en bij de verzendingskosten geteld.  
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3.7. Telecom  
 
De telecommunicatiekosten bestaan uit twee grote delen: enerzijds het dataverkeer 
en anderzijds de telefonie (voice).  
 
Voor het dataverkeer wordt door de FOD met forfaitaire (alles omvattende) bedragen 
gewerkt. Voor 2007 was dit € 3317,40 per zetel van een vredegerecht. 
 
Voor de telefoonkosten had de FOD niet onmiddellijk per vredegerecht uitgesplitste 
gegevens voorhanden. Daarom werd door de directie “Log & ICT RO” besloten alle 
facturen van de maand december 2007 (omdat die nog niet waren gearchiveerd) te 
analyseren en via adres en telefoonnummer de telefoonkosten te reconstrueren. De 
bekomen bedragen (per zetel) werden dan geëxtrapoleerd voor het gehele jaar. Mo-
gelijk is december niet de meest representatieve maand, maar anderzijds is het wel 
een maand met zowel drukke dagen als vakantie en feestdagen, net zoals dat in een 
kalenderjaar het geval is.  
 
 
3.8. Verplaatsingen 
 
Zoals reeds vermeld onder punt 2. gaat het bij de verplaatsingskosten enkel om kos-
ten die verbonden zijn aan het feit dat men meerdere zetels in een kanton heeft of 
om op vordering van het openbaar ministerie gemaakte verplaatsingen in het kader 
van de in observatiestelling van geesteszieken.  Er is dus slechts een betrekkelijk 
gering aantal vredegerechten uit de steekproef waarop een of beide gevallen van 
toepassing is.   
 
Voor de verplaatsingen tussen zetels beschikken vrederechter en hoofdgriffier over 
een kilometercontingent. Wanneer het precieze aantal verreden kilometers niet kon 
meegedeeld worden, is er van uitgegaan dat op het einde van het jaar het volledige 
contingent is opgebruikt. Vermits de kilometervergoeding in de eerste helft van 2007 
€ 0,2903/km bedroeg en in de tweede helft van het jaar € 0,2940/km was, werd voor 
de becijfering van deze kost het gemiddelde genomen: € 0,2922/km.  
 
Voor de verplaatsingen in het kader van de in observatiestelling van geesteszieken 
gebeurt de uitbetaling door de politierechtbank, na tussenkomst van de Procureur 
des Konings en goedkeuring door de Procureur-generaal. Het verreden aantal kilo-
meters is hier naast de frequentie van de verplaatsingen ook afhankelijk van de af-
stand tussen vredegerecht en instelling. Ook hier werd gerekend aan een vergoeding 
per kilometer van € 0,2922.  
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3.9. Documentatie 
 
Hier werd een onderscheid gemaakt tussen enerzijds abonnementen op tijdschriften, 
en anderzijds de aankoop van boeken.  
 
Voor de aankoop van boeken beschikt de vrederechter jaarlijks over een eigen bud-
get voor wat in de omgangstaal “kleine uitgaven” wordt genoemd. Het gaat om een 
vast bedrag dat per vredegerecht kan variëren in functie van het aantal rechters (vast 
of toegevoegd) en het aantal zetels. Het basisbedrag is € 1000 (vredegerecht met 1 
zetel en 1 magistraat); dit wordt vermeerderd met € 300 per bijkomende zetel (in een 
kanton met drie zetels en één magistraat gaat het bijv. om € 1600).  In geval een 
kanton over twee magistraten beschikt, is het totale bedrag € 1400 (of gemiddeld 
€ 700 per magistraat). Er is in het JustPaxmodel van uitgegaan dat het voorziene 
bedrag integraal aan boeken is besteed, hetgeen misschien niet altijd het geval is.    
 
Tijdschriftabonnementen worden via een ander kanaal door de FOD bekostigd. Op 
de begroting van 2008 werd voor de bekostiging van 20.147 abonnementen (voor de 
gehele rechterlijke orde) een bedrag voorzien van € 9.300.000. Hieruit kan afgeleid 
worden dat de gemiddelde kostprijs van een tijdschriftabonnement € 461,61 be-
draagt. Om de kostprijs van de tijdschriftabonnementen per vredegerecht te kennen 
werd dit bedrag vermenigvuldigd met het aantal (via de FOD bekomen) abonnemen-
ten van dat vredegerecht.  
 
 
3.10. Bureelbenodigdheden  
 
Voor de aankoop van bureelbenodigdheden (en andere niet-patrimoniale werkings-
kosten) beschikt de hoofdgriffier jaarlijks over een budget van € 125 per personeels-
lid. Ook hier werd verondersteld dat dit voor “griffiekosten” beschikbare bedrag ook 
integraal besteed werd.  
 
 
3.11. Representatiekosten 
 
De vrederechter beschikt over € 125 voor representatiekosten. De besteding van dit 
bedrag kan uiteenlopend zijn: koffie voor personeel en bezoekers, aankoop van een 
boek,… 
 
In geval er twee rechters in een kanton zijn, dient dit bedrag verdubbeld te worden, 
tenzij de tweede rechter een toegevoegd rechter zou zijn.  
 
 
3.12. Meubilair 
 
De FOD houdt bij haar budgettaire vooruitzichten rekening met een jaarlijks bedrag 
van € 800 (per magistraat) en € 300 (per persoon van de griffie) voor de aankoop 
van meubilair (art. 74.01). Het betreft de jaarlijkse afschrijving, rekening houdend met 
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een termijn van 10 jaar.  In geval een vredegerecht meerdere zetels heeft worden 
deze bedragen vermenigvuldigd met het aantal zetels. Voor een vredegerecht met 
een zetel en twee magistraten, wordt bovenvermeld bedrag van € 800 verdubbeld, 
tenzij het om een toegevoegde rechter gaat (heeft geen eigen bureel of meubilair).   
 
Met de kosten van meubilair in bijv. zittingszalen of archiefruimten is geen rekening 
gehouden. Enerzijds bleek het voor de FOD niet mogelijk dergelijke kosten mee te 
delen, anderzijds zijn de afschrijvingstermijnen voor dergelijk meubilair erg lang, zo-
dat de jaarlijkse kost relatief gering is.  
 
 
3.13. Aan gebouw verbonden kosten  
 
In het JustPaxmodel zijn alle aan de huisvesting gerelateerde kosten in één bedrag 
samengebracht. In feite gaat het om de optelsom van diverse kosten: 
 

• de eigenlijke huisvesting: huur of een equivalent daarvan; 
• het onderhoud van het gebouw en eventueel van parking en/of tuin: poor-

ten, liften, centrale verwarming, schilderwerken,… 
• de beveiliging en bewaking van het gebouw; 
• de schoonmaak van het gebouw (personeel en producten) en het reinigen 

van ruiten; 
• het verbruik van energie en water. 

 
Met kosten van afvalcontainers is geen rekening gehouden: soms gaat het om de 
punctuele inzet van een container (puin ruimen), in andere gevallen is het een relatief 
klein bedrag.   
 
Ook de kostprijs van eventuele bekabeling (voor informaticanetwerken) werd niet 
expliciet weerhouden. Deze kost blijkt immers niet duidelijk af te scheiden van de 
gebouwkost (huur, …), zoals dat trouwens ook geldt voor elektriciteit- of waterleidin-
gen, … 
 
Op het merendeel van deze kosten kon de FOD bedragen plakken, weliswaar met 
volgende beperkingen: 
 

• voor de kost van het schoonmaakpersoneel diende het bedrag gerecon-
strueerd te worden op basis van de door de personeelsdienst beschikbaar 
gestelde gegevens (wedden, aantal uren, …); 

• de bestelling van schoonmaakproducten gebeurt sinds 2008 op een ande-
re manier, waardoor de meegedeelde kosten voor 2007 slechts een ruwe 
schatting zijn; in de literatuur wordt anderzijds nogal eens uitgegaan dat op 
een totale schoonmaakkost van 100%, 95% personeelskosten (incl. omka-
deringspersoneel) zijn en dus 5% gaat naar producten en materieel; 

• de gebouwen waarin de vredegerechten zijn ondergebracht zijn qua “sta-
tuut” van heel diverse aard (zie hieronder); 

• voor vredegerechten die in door de gemeenten ter beschikking gestelde 
lokalen gehuisvest zijn zitten energie- en/of waterverbruik soms in een al-
gemeen bedrag “vergoeding aan de gemeente”.  



JustPax - Deel I Hoofdstuk 1 De kostprijs 
 

 

 .bewww.cmro-cmoj.be   28 

 
Dank zij de door de Regie der Gebouwen verleende toegang tot Hydra, de databank 
van de door haar beheerde gebouwen, kon: 
 

• in vele gevallen een huurprijs bekomen worden of (in geval het om een ge-
bouw in eigen bezit is) een andere waarde-indicatie (K.I., patrimoniale 
waarde, …); 

• een verdeelsleutel gevonden worden tussen meerdere gebouwbezetters. 
 
Al naargelang de huisvesting (in een gebouw waarvan de federale staat eigenaar is, 
een van een particulier gehuurd gebouw, een door de plaatselijke overheid beschik-
baar gesteld gebouw), kunnen de huisvestingskosten voor de FOD van niets tot aan-
zienlijk zijn. Daarom is er ook voor geopteerd om in het JustPaxmodel twee kosten te 
voorzien: één die de werkelijke kost voor de FOD zo goed mogelijk benadert, en een 
andere kost die uitgaat van een kostprijs voor de samenleving.  
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HOOFDSTUK 2: DE PRODUCTEN 
 
 
 
1. BEGRIPPEN 
 
 
 
1.1. Product 
 
Elke organisatie, of ze zich nu in de privé- dan wel in de openbare sector situeert, 
heeft een bestaansreden, die kan vertaald worden in een of meer opdrachten (mis-
sies) en doelstellingen (objectieven). Om die opdrachten te vervullen zal de organisa-
tie bepaalde activiteiten verrichten. Deze activiteiten resulteren vroeg of laat in een of 
meer producten.  
 
Het begrip “product” vormt aldus de schakel tussen enerzijds de activiteiten en pro-
ductiefactoren (zie hoofdstuk 1) en anderzijds de gestelde opdrachten en doelstellin-
gen. 
 

Een autofabriek produceert auto’s. Dit kan passen in de betrachting van de onderneming 
om winst te maken voor zijn aandeelhouders. Maar als deze autofabriek een staatson-
derneming is, kunnen ook andere bekommernissen een rol spelen: tewerkstelling, ver-
groting van de mobiliteit van de bevolking,…  Zo moest de eerste Volkswagen (1934) een 
gezinsauto zijn (4 plaatsen) die een brede laag van de bevolking (kostprijs onder de 1000 
Reichsmark en laag verbruik) zou toelaten  om zich snel (kruissnelheid van 100 km/h op 
de autowegen) te verplaatsen door het land. En de doelstellingen (1950) voor de Oost-
duitse Trabant waren: minimum 12.000 stuks per jaar, maximum 4000 Mark, maximum 
600 kg wegen, maximum 5,5l/100 km verbruiken en bestaan uit kunststof (wegens em-
bargo van het Westen op plaatstaal). 

 
De indruk kan bestaan dat het concept “product” vooral gangbaar en bruikbaar is in 
de primaire en secundaire sector en slechts moeilijk in de dienstensectoren kan ge-
hanteerd worden. De in 1991 in het federaal openbaar ambt gelanceerde operatie 
“radioscopie” (doorlichting), heeft echter geleerd dat het begrip “product” ook perfect 
werkbaar is in overheidsmiddens van heel uiteenlopende aard: inspectiediensten, 
studiediensten, diplomatieke posten, strafinrichtingen, staatsveiligheid, wetenschap-
pelijke instellingen, de administratieve afdeling van de Raad van State, etc. Er werd 
in die jaren zelfs voor de griffies van hoven en rechtbanken en voor de parketsecre-
tariaten een inventaris gemaakt van “producten” en de eraan verbonden personeels-
kosten (in onze actuele optiek zouden we eerder van intermediaire – zie punt 2.3 
hieronder – producten spreken).  
 
Ook elke gerechtelijke entiteit (een parket of een sectie ervan, de afdeling jeugd van 
een rechtbank van eerste aanleg, een vredegerecht, …) verricht bepaalde activitei-
ten. Vroeg of laat resulteren deze activiteiten in output, iets wat de entiteit verlaat: 
een advies, een vonnis,…  Het zijn deze outputs die gerechtelijke producten wor-
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den genoemd. Het zal duidelijk zijn dat, met dergelijke algemene definitie, producten 
op heel verschillende manieren kunnen worden geformuleerd.  
 
Men zou zich kunnen beperkten tot één product “beslissingen”, zoals men in een au-
tofabriek ook kan zeggen “wij maken auto’s”. Maar als men in de tijd geïnteresseerd 
is die het vergt om een auto te maken, dan is het misschien goed om een onder-
scheid te maken tussen auto’s die men aan de lopende band kan maken, en wagens 
die een luxeafwerking en ambachtswerk vereisen. Misschien maakt men zelfs geen 
auto’s maar assembleert men enkel onderdelen die in een andere fabriek in een an-
der land worden geproduceerd. Maakt deze andere fabriek ook deel uit van hetzelfde 
concern, dan zou men kunnen zeggen dat het concern auto’s fabriceert, maar op het 
niveau van de fabrieken zal men in de ene fabriek spreken van “auto-onderdelen” en 
in de andere van “geassembleerde auto’s”. En moeten we producten dan bekijken op 
het niveau van het concern, of op het niveau van de individuele fabrieken?  
 
Men zal m.a.w., alvorens te bepalen of iets een product is, volgende vragen moeten 
beantwoorden: 
 

• Voor welke organisatie-entiteit wil men de producten bepalen? 
 

Bepaalde op een vredegerecht behandelde zaken kunnen in een later sta-
dium op een rechtbank van eerste aanleg of zelfs op het Hof van Cassatie 
terechtkomen. Men zou dus kunnen stellen dat producten op het niveau 
van de rechterlijke orde moeten bepaald worden (met dan nog de vraag of 
er geen onderscheid tussen zetel en openbaar ministerie te maken is). 
Maar evengoed kunnen producten gedefinieerd worden op het niveau van 
een gerechtelijke entiteit (“de vredegerechten”), of zelfs één eenheid van 
dergelijke entiteit (“het vredegerecht van kanton X”). Men zou ook kunnen 
argumenteren dat griffie en magistraten (op het niveau van de rechterlijke 
orde of van een entiteit) elk hun eigen producten hebben; en met evenveel 
recht kan men stellen dat griffie en magistratuur elk een bijdrage leveren 
van wat voor de samenleving als één product wordt gezien.  
 

• Dekt de productbenaming wel de juiste lading? 
 

Als resultaat van activiteiten (werkwoorden) dient een product als een zelf-
standig naamwoord uitgedrukt te worden: auto’s, vonnissen,… Om de pre-
cieze inhoud van het product weer te geven zal het echter vaak aangewe-
zen zijn het zelfstandig naamwoord te preciseren door bijv. toevoeging van 
het voltooid deelwoord van het werkwoord dat het best de eraan vooraf-
gaande activiteiten weergeeft: geassembleerde auto’s, afgenomen eed,…   

 
Vervolgens stelt zich de vraag naar hoe diep of hoe globaal de weerhouden pro-
ducten mogen of moeten zijn. Volstaat “auto’s” of moet onderscheid gemaakt worden 
tussen break, sedan,… of tussen verschillende modellen?  Is het voldoende om over 
“vonnissen” te spreken of moet toch niet een onderscheid gemaakt worden tussen 
bijv. “verstekvonnissen” en bijv. “vonnissen na betwisting”?  En is bijv. een vonnis 
rond een huurgeschil over eenzelfde kam te scheren als een vonnis in een onteige-
ningszaak?   
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Het gepaste antwoord op deze vragen zal afhankelijk zijn van waarin men is geïnte-
resseerd en waarom men met de notie “product” wil werken.  
 
Voor de Commissie is het “product” belangrijk als scharnier tussen wat men in eco-
nomische termen de productiefase en de transformatiefase noemt, en moet het con-
cept toelaten zowel uitspraken te doen in termen van doelmatigheid als (naar de toe-
komst toe) in termen van doeltreffendheid.  
 
 
1.2. Output & outcome 
 
In de productiefase wordt door het inzetten van middelen een product (een goed, 
een dienst) gecreëerd. In de transformatiefase zal men met het gecreëerde product 
inwerken op de omgeving die hierdoor verandert (er is m.a.w. impact of effect). De 
resultaten van productieproces (product) en transformatieproces (impact) worden 
vaak met de respectievelijke Engelse termen output en outcome aangeduid.  
 
Van een product moet men dus niet alleen kunnen zeggen of het efficiënt is gemaakt 
maar ook of het geschikt is om de doelstellingen en opdrachten van de organisatie te 
vervullen.  In het eerste geval zal men bijv. vergelijken met welke inzet van middelen 
en kosten twee organisaties eenzelfde product (van eenzelfde kwaliteit) afleveren. In 
het tweede geval zal men vergelijken in welke mate twee producten bijdragen tot de 
doelstelling en daarbij kijken naar zowel effectiviteit als kosten.  
 

Als twee fabrieken eenzelfde kanon kunnen produceren met eenzelfde kwaliteitsniveau, 
maar de eerste doet dat met minder middelen, dan zal zij efficiënter zijn.  
Als men om een mug te verdelgen (doelstelling) de keuze heeft tussen een kanon en een 
spuitbus met een insecticide, dan zal men de voorkeur geven aan laatstgenoemd middel. 
Het kanon zal de mug weliswaar ook decimeren (even effectief), maar aan een hogere 
kostprijs (en allicht ook met meer “collateral damage”). 

 
In de actueel lopende projecten van de rechterlijke orde wordt vooral de inzet van 
middelen (productiefase) onderzocht.  Dit is bijv. het geval met de werklastmeting 
(zetel, O.M.) of de functiebeschrijvingen. Ook voor JustPax is dit de eerste bekom-
mernis (zie hoofdstuk 1). Toch is het naar de toekomst toe ook belangrijk dat men de 
producten eveneens kan gebruiken in een outcome-context: is een taakstraf of een 
gevangenisstraf meer op zijn plaats, is voor een bepaald conflict een aanpak via be-
middeling na te streven of is dat verloren moeite,…  Wordt een bepaald product best 
in een vredegerecht dan wel op eerste aanleg aangemaakt (waar kan dit het  
efficiëntst, waar levert het de meeste impact,…)? Vooraleer hier relevante uitspraken 
te kunnen doen, zal men zich moeten bezinnen over bestaansreden, opdrachten en 
doelstellingen van de rechterlijke orde en haar entiteiten (bijv. vredegerechten). Te-
vens zal men aandacht moeten hebben voor het (vereiste en behaalde) kwaliteitsni-
veau. Opnieuw is duidelijk dat producten, net als het JustPaxmodel in zijn geheel, 
zowel hanteerbaar moeten zijn op lokaal vlak als op beleidsniveau.  
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1.3. Ondersteunende activiteit of product – tussenproduct (in-

termediair product) – eindproduct (operationeel product)  
 
Bovenvermeld voorbeeld van het automobielconcern en de bijbehorende fabrieken 
voor assemblage en auto-onderdelen, illustreert dat wat men een product zal noe-
men afhankelijk is van wat men als organisatie-entiteit beschouwt. Voor de entiteit 
waar autozetels worden gemaakt, zijn die autozetels de producten; voor het auto-
concern in zijn geheel vormen autozetels maar een tussenschakel. Zo ook kan wat 
voor een magistraat “af” is voor de griffie een input zijn om verder te verwerken en 
vice versa. Wanneer we het gerecht (een vredegerecht, een hof van beroep,…) als 
organisatie-eenheid beschouwen, dan zullen enkel de resultaten van activiteiten die 
de organisatie-eenheid verlaten (en er niet meer terugkeren) als werkelijke producten 
worden beschouwd. Dergelijke producten worden ook eindproducten of operatio-
nele producten genoemd, of nog kernproducten (terminologie van de werklastme-
ting bij de zetel).  
 
In alle andere gevallen zal sprake zijn van tussenproducten (intermediaire producten) 
en/of ondersteunende producten of activiteiten.   
 
Wanneer het resultaat van een activiteit tijdelijk de organisatie-entiteit verlaat, of 
wanneer dit resultaat die entiteit zelfs helemaal niet verlaat maar voor een onderdeel 
ervan wel een afgerond geheel vormt, dan is er sprake van een tussenproduct.  
Een voorbeeld hiervan zijn correctionele dossiers die na een eerste verwerking op de 
griffie van een hof van beroep (hof van beroep = organisatie-entiteit) worden doorge-
stuurd naar het parket-generaal (dat datum en kamer voor behandeling voorstelt); de 
dossiers keren daarna terug naar het hof.  Ander voorbeeld is een ontwerp van von-
nis dat door de rechter (= onderdeel van een entiteit) naar de griffie (= ander onder-
deel van diezelfde entiteit) wordt gestuurd voor het verder in vorm gieten. Tussenar-
resten of -vonnissen, plaatsbezoeken, (PV van) getuigenverhoor, etc. kunnen als 
intermediaire producten worden beschouwd.  
 
JustPax is geïnteresseerd in de kostprijs van eindproducten. Tussenproducten zijn 
bijgevolg slechts van secundair belang.  Toch worden zij in twee gevallen expliciet in 
beeld gebracht. Dit is enerzijds het geval wanneer het aandeel van het tussenproduct 
in het eindresultaat nog maar moeilijk is na te gaan, bijvoorbeeld omdat er geen een-
op-een relatie is tussen het intermediair product en het eindproduct (zoals een be-
slissing inzake rechtsbijstand, hetgeen niet in elke zaak voorkomt).  Anderzijds, wan-
neer een tussenproduct een essentieel kenmerk vormt van het eindproduct (bijv. een 
plaatsopneming), kan het intermediaire product weerhouden worden als een verkla-
rende factor (voor kwaliteit, kost,…) of indicator (zie verder).   
 
Bij ondersteunende activiteiten of producten is de een-op-een relatie met de 
eindproducten ook veelal moeilijk na te gaan: het volgen van een opleiding kan 
meerdere producten ten goede komen, het maandelijks afsluiten van de boekhou-
ding heeft betrekking op merendeel van de eindproducten,… Net als andere activitei-
ten leiden tot een eindproduct, resulteren ook ondersteunende activiteiten in een 
product: een “gevolgde studiedag”, een “onthaalde persoon”, … Vaak gaat het echter 
om een conglomeraat van niet met elkaar te vergelijken “productjes”: een opleiding 
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van vijf dagen, een doorgenomen juridisch tijdschrift, een geactualiseerde codex, een 
opzoeking op Juridat, e.d. kunnen allemaal als opleiding of vorming worden bestem-
peld maar zijn niet zo maar op te tellen. Vandaar dat er veelal voor geopteerd wordt 
om dergelijke activiteiten die vroeg of laat ook de eindproducten ten goede komen 
apart te laten onder de noemer “ondersteunende activiteiten”.  Anders dan activitei-
ten die onontbeerlijk zijn voor de realisatie van eindproducten, zijn ondersteunende 
activiteiten van faciliterende aard.   
 
 
1.4. Productdrager 
 
Verstuurde brieven, verzonden mails, getypte bladzijden e.d. worden soms ook als 
“producten” voorgesteld. Men argumenteert dan dat het hier toch ook gaat om resul-
taten van activiteiten die de organisatie verlaten. Dergelijke “producten” zeggen ech-
ter niets over de essentie van de activiteiten (wat staat er in die brief, mail,…). Men 
verwart hier het eigenlijke product met zijn “drager” (papier, elektronisch formaat,…).  
Of de lezer dit rapport voor zich heeft in syllabusvorm, of het als een worddocument 
of een tekst in pdf-formaat van een website of uit een mailbox heeft en het dan direct 
van het scherm heeft gelezen, dan wel het eerst heeft uitgeprint: eigenlijk is dit alle-
maal bijzaak. Niet de mail, het bundeltje pagina’s of het pdf document, maar wel het 
JustPaxrapport is het product.   
 
Wel kunnen dergelijke dragers soms nuttig zijn om tot een volume van een product te 
komen of kunnen zij als een indicator dienen (zie 1.6).  
 
 
1.5. Volume & volume-eenheid 
 
Het product van de automobielfabriek van Zwickau was van 1957 tot 1991 “de Tra-
bant”. Dit gegeven is echter onvoldoende om te weten of de doelstellingen van een 
maximale kost van 4000 Ostmark per auto en een productie van 12.000 auto’s per 
jaar zijn gerealiseerd. Daartoe dient men te weten hoeveel exemplaren van het pro-
duct binnen een bepaalde tijdsspanne zijn gerealiseerd. We noemen dit het volume 
van een product.  
 
Het volume van een product dient uitgedrukt te worden in een volume-eenheid. In 
bovenvermeld voorbeeld is het evident dat dit volume wordt weergegeven in aantal 
auto’s eerder dan in aantallen wielen, deuren,… (temeer omdat dit toch veelvouden 
van het aantal auto’s zijn).  
 
Toch is een goede volume-eenheid niet altijd vanzelfsprekend, bijv. wanneer men 
hier tegelijkertijd ook een idee van de werklast wil uitdrukken.  Veronderstel dat een 
krant zes dagen per week wordt gedrukt op 95.000 exemplaren, of dus jaarlijks zo’n 
29,64 miljoen kranten. Is dan deze oplage een goede volume-eenheid? Misschien 
voor de distributieafdeling, ook al zegt het aantal distributiepunten allicht meer over 
de werklast van die afdeling. Wanneer de kostprijs van papier een belangrijke factor 
is, is het misschien beter te tellen in aantal pagina’s. Voor zover men nog met letter-
zetters zou werken, is voor deze mensen het aantal regels waaruit de krant is sa-
mengesteld een goede volume-eenheid. En voor de hoofdredacteur zal dan weer het 
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aantal hoofdartikels belangrijk zijn. Diverse actoren en tussenproducten dragen hier 
bij tot het eindproduct; de goede keuze van volume-eenheid zal afhangen van waarin 
men vooral is geïnteresseerd (kost, werklast,…) en van hoe die verschillende moge-
lijke volume-eenheden zich tot elkaar verhouden (bijv. 1 hoofdartikel per 95.000 kran-
tenexemplaren, …).  
 
Dergelijke problemen stellen zich ook in de gerechtelijke wereld. Kan men het volu-
me van het product “begeleide bewindvoeringen” best uitdrukken in aantallen open-
staande dossiers (wetende dat elk dossier een keer per jaar wordt gecontroleerd) of 
in  aantallen afgeleverde machtigingen (in sommige dossiers zijn er op een jaar een 
ganse reeks, in andere dossiers geen enkele)? En is het aantal advocaten die hun 
eed afleggen op een hof van beroep een betere maat dan het aantal gemaakte PV’s 
van die (collectieve) eedafleggingen? 
 
 
1.6. Indicatoren en andere kenmerken van producten 
 
Naast een volume(-eenheid) kan men nog andere kenmerken aan een product kop-
pelen. Zo zal een product steeds aangemaakt worden voor iemand (opdrachtgever), 
met bepaalde verwachtingen inzake kwaliteit, impact… Er zullen bestemmelingen 
zijn, maar ook toeleveranciers (advocaten, rechtzoekende, andere rechtsinstan-
ties,…). Deze actoren kunnen belangrijk zijn als men het volledige productie- en 
transformatieproces in kaart wil brengen. Aan een product kunnen ook indicaties van 
kwaliteit (bijv. realisatietermijnen, foutenpercentages,…) of van complexiteit (aantal 
partijen in een geding, aantal vorderingen, anderstaligen,…) verbonden worden. 
 
Ook de kostprijs zelf, het onderwerp van onderzoek van JustPax, is uiteindelijk een 
belangrijk kenmerk van elk product en geeft (in een context van vergelijking of  
“benchmarking”) een indicatie over hoe efficiënt dit product is voortgebracht.   
 
 
 
2. GEMAAKTE KEUZEN 
 
 
Ook al ligt de eindverantwoordelijkheid van de uiteindelijk weerhouden keuzen bij de 
Commissie, de pilootsites (en in het bijzonder de vrederechters en hoofdgriffiers) 
hebben daarbij een cruciale rol gespeeld, niet alleen door het verschaffen van de 
nodige gegevens maar nog meer door hun opmerkingen en suggesties als reactie op 
de hen overgemaakte voorstellen.  
 
 
2.1. Producten 
 
Vermits het project JustPax de vredegerechten tot onderwerp heeft, werd als entiteit 
om de producten te bepalen ook “het vredegerecht” (of “de vredegerechten”) geno-
men. Dit belet niet dat het in een later stadium onmogelijk zou zijn om een link te 
leggen met producten (bijv. beroepen tegen vonnissen van vrederechters) zoals die 
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op eerste aanleg worden aangemaakt. Voor de formulering van de producten werden 
magistraten en griffie beiden tot eenzelfde entiteit gerekend. Het aandeel van de ene 
of andere beroepscategorie (of zelfs van elke personeelscategorie – zie hoofdstuk 1, 
3.1) kan wel een stuk blijken bij de percentages van de tijdsbesteding.  
 
Als referentieperiode werd 2007 genomen. Dit kan betekenen dat een bepaald pro-
duct (bijv. “verplichte verzoeningen inzake huur”) vandaag geen actualiteitswaarde 
meer heeft, en misschien maakt men vandaag ook producten aan die in 2007 niet 
bestonden. Zoals reeds in de Inleiding vermeld, zit een model als JustPax nu een-
maal in een voortdurend veranderende omgeving.  
 
Voor elk vredegerecht werden dezelfde producten weerhouden (vandaar dat men 
ook in het algemeen over “de vredegerechten” als entiteit kan spreken). Dit hoeft niet 
te betekenen dat elk vredegerecht in de referentieperiode (of zelfs ooit) alle weer-
houden producten heeft aangemaakt. Zo komen “gedane verzoening(spoging)en in 
een ProRela kader4” maar bij een minderheid van de vredegerechten voor. Voor de 
andere vredegerechten zal dit product dus een volume 0 hebben.  
 
Om het optimale niveau te bepalen (niet te algemeen, niet te gedetailleerd), werden 
volgende criteria gehanteerd en – in overleg met de pilootsites – tegen elkaar afge-
wogen: 
 

• De specificiteit voor het vredegerecht. 
• De frequentie van voorkomen (zo werd tijdens de plaatsbezoeken syste-

matisch nagevraagd welke van de in art. 590 e.v. van het Ger. W. niet of 
nauwelijks voorkomen in de praktijk). 

• Het belang van het overwogen product in een context van kostenbereke-
ning, werklast of discussie over opportuniteit ervan (op het niveau van de 
vredegerechten). Zo is het duidelijk dat een verstekvonnis voor bepaalde 
beroepscategorieën minder werk vergt dan een ander vonnis, als quasi ie-
dereen het er over eens is dat een bepaald product nutteloos (geworden) 
is (bijv. de tussenkomst van de vrederechter naast een notaris bij openbare 
verkopen betreffende faillissementen) dan is het goed dat het als apart 
stuk zichtbaar wordt. 

• De mogelijkheid om het van andere producten te onderscheiden: is er 
geen overlapping met andere producten?  

• De meetbaarheid: zijn er (actueel of op middellange termijn) volumes be-
schikbaar? 

• De werkbaarheid: eens men in een entiteit de dertig producten overschrijdt 
wordt dit moeilijk.  

 
Zo werden “behandelde onteigeningen” als apart product weerhouden, ook al is de 
frequentie niet hoog: het betreft een specifieke materie voor de vredegerechten en 
wanneer het zich voordoet gaat er vaak een grote tijdsinvestering mee gepaard. Fac-
turen i.v.m. honoraria of consumentenkrediet zijn dan weer niet als aparte producten 
weerhouden maar zitten in de invorderingszaken, dit vnl. vanuit de bekommernis om 

 
4 ProRela: verzoeningspoging bij aan misdrijven onderliggende relationele problemen of uit misdrijven 
voortvloeiende schadeaanspraken. Het betreft plaatselijke samenwerkingsinitiatieven tussen de pro-
cureur des Konings en de vrederechter. 
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het aantal producten niet te groot te maken. Dit is ook het geval voor “summiere 
rechtspleging”, waarvoor dan weer wel binnen het product II_01 (invorderingen) een 
plaats is voorzien als een indicator. Oorspronkelijk ressorteerden verstekvonnissen 
enerzijds en vonnissen of beslissingen zonder noemenswaardige tegenspraak an-
derzijds onder één product. Op vraag5 van een aantal pilootsites werd hier uiteinde-
lijk toch een onderscheid gemaakt, ook al stelt dit op korte termijn een probleem van 
meetbaarheid (zie hieronder bij punt 2.2).  
 
Intermediaire producten werden zoveel mogelijk geweerd: hun kost dient eigenlijk 
over de eindproducten te worden geventileerd. Uiteindelijk zijn op vraag van de grif-
fiers (omwille van praktische overwegingen) twee intermediaire producten weerhou-
den voor zover de eraan verbonden activiteiten niet op de operationele producten 
konden worden toegerekend: boekhoudingsverrichtingen en beslissingen inzake kos-
teloze rechtsbijstand.  De algemene boekhoudverrichtingen (afsluiten kassa e.d.) zou 
men ook als een “ondersteunend product” (zie verder) kunnen beschouwen: in dit 
specifieke geval is er eerder sprake van een controlemaatregel dan van een wezen-
lijke bijdrage aan een eindproduct.     
 
Onder de noemer ondersteunende activiteiten werden drie categorieën weerhou-
den: beheer, opleiding en informatieverschaffing. Deze laatste categorie slaat dan op 
alle mogelijke vormen, gaande van een voordracht voor maatschappelijke assisten-
ten tot het beantwoorden van een informatievraag aan de telefoon. Bij informatievra-
gen gaat het dan wel om algemene, niet aan een lopende zaak verbonden vragen 
(want deze laatste soort activiteiten maakt deel uit van de operationele producten).  
 
Het opnemen van een activiteit als “ondersteunende activiteit” gebeurde enkel wan-
neer die activiteit daadwerkelijk bijdraagt tot een vergemakkelijken van het afleveren 
van de eindproducten: doordat mensen zich bijv. enkel tot een vredegerecht gaan 
wenden voor materies waarvoor dit vredegerecht bevoegd is (door informeren van 
breed publiek of doorverwijzende instanties), door beter op de hoogte te zijn (oplei-
ding), door de drempel voor het doelpubliek te verlagen (organisatie van PR-
activiteiten),…  Voor sommige activiteiten is dit verband duidelijk, in andere gevallen 
is deze relatie vager: quid activiteiten in het kader van verenigingen van magistraten 
of griffiers, lesgeven in materies die niet op een vredegerecht worden behandeld, 
deel uitmaken van commissies, raden, werkgroepen,…  Vaak hebben dergelijke acti-
viteiten toch een gedeeltelijke en/of  indirecte invloed op de werking (en dus de pro-
ductie) van het eigen vredegerecht of de (vrede)gerechten in het algemeen en werd 
bijgevolg een (soms beperkt) deel van de hieraan bestede tijd meegerekend (zie ook 
hoofdstuk 3). 
 
Voor de productbenaming is zoveel mogelijk geopteerd voor het principe: “voltooid 
deelwoord + zelfstandig naamwoord + domein”, bijv. “verleende machtiging of weige-
ring ervan in het kader van het ouderlijk gezag”.  Toch volstaat dit voor sommige 
producten niet om de volledige lading te dekken. Voor elk product is dan ook een 
productfiche ontworpen met daarop een verdere omschrijving, een niet exhaustieve 
opsomming van activiteiten die er onder ressorteren, eventueel wettelijke referenties, 
                                                 
5 In gevallen waar minstens een partij verschijnt, verkiezen sommige vrederechters immers om, ook bij 
relatief eenvoudige zaken, toch geen uitspraak ter zitting te doen maar ‘in beraad’ te nemen, om aldus 
het aanvaarden van de beslissing door de partijen te bewerkstelligen. 
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etc. Ook mogelijke factoren en indicatoren die een verklaring kunnen geven van ver-
schillen (in kostprijs, eventueel zelfs in kwaliteit) tussen vredegerechten werden op 
deze fiches reeds vermeld.  
 
Door het onderbrengen van de weerhouden producten in grotere gehelen zoals “ver-
zoeningen” of “beslissingen betreffende familiale geschillen en bescherming van 
kwetsbare personen” werd een eerste aanzet gegeven tot een debat over finaliteit 
van producten, opdrachten van vredegerechten en bestaansreden (of m.a.w. welke 
specifieke rol dienen zij te spelen in het gerechtelijk landschap). Deze grotere gehe-
len kunnen mogelijk ook een hulp zijn in een later stadium, wanneer dergelijke opera-
tie eveneens bij andere rechtsinstanties zou worden doorgevoerd.   
 
 
2.2. Volumes en volume-eenheden 
 
Los van hun eventuele nut voor de outcome van de producten, is het kennen van de 
volumes van de producten in het JustPaxmodel essentieel om twee redenen: 
 

• om een eenheidskost (de kost voor de productie van 1 volume-eenheid) te 
kunnen berekenen (zie hoofdstuk 1); 

• om bepaalde kostensoorten te kunnen ventileren (het volume van produc-
ten is daarbij een verdeelsleutel) (zie hoofdstuk 3).  

 
In welke eenheid een bepaald product uit te drukken, was zelden een moeilijke keu-
ze: een meerderheid van de producten was al gedefinieerd als “genomen beslissing 
inzake…” en impliceert automatisch dat men gaat tellen in aantal beslissingen (eind-
beslissingen vermits het gaat om eindproducten).  
 
Soms was het wel nodig expliciete afspraken te maken (bijv. een verzegeling en een 
ontzegeling zijn apart te beschouwen).  
 
Enkel voor het product “begeleide en opgevolgde voorlopige bewindvoering” werd, 
na overleg met de pilootsites, het aantal openstaande dossiers (het aanvankelijke 
voorstel) niet als volume-eenheid weerhouden en vervangen door het aantal afgele-
verde machtigingen. Het aantal machtigingen correleert meer met de aan de open-
staande dossiers verbonden “werklast”. Wegens de jaarlijkse controleactiviteit, zelfs 
in dossiers waar er in een jaar geen machtigingen zijn afgeleverd, werd het aantal 
openstaande dossiers wel weerhouden als een indicator (zie 2.3).  
 
De grote moeilijkheid was het verzamelen van het cijfermateriaal zelf. Opnieuw dien-
den verschillende bekommernissen met elkaar verzoend te worden: 
 

• betrouwbare gegevens (zie Inleiding); 
• zo weinig mogelijk bijkomende last bezorgen aan de vredegerechten zelf.  
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Uiteindelijk kon (moest) geput worden uit drie bronnen, elk met voor- en nadelen: 
 

• de databank met gegevens over de op elk vredegerecht behandelde za-
ken: 

• voordelen: 
o beschikbaar zonder bijkomende inspanning vanuit de vrede-

gerechten; 
o traceerbaar hoe aan een cijfer is gekomen (bijv. welke aard-

van-zaak codes zijn opgeteld, …); 
o voor zover de basisgegevens in de databank zitten, kan men 

à la carte bevragen en combinaties van codes opvragen; 
o eens de zoekopdracht is uitgeschreven, is weinig menselijke 

tussenkomst nodig, ook naar toekomstige referentieperioden 
toe. 

• nadelen: 
o bevraging van de databank dient steeds via het CIV (verlengt 

de projecttermijnen aanzienlijk); 
o niet elk vredegerecht heeft eenzelfde zaak of operatie op 

eenzelfde manier gecodeerd (de finaliteit van het systeem is 
immers niet het genereren van statistieken of cijfergegevens 
maar het dossierbeheer), hetgeen kan resulteren in proble-
men van validiteit en betrouwbaarheid. 

• de standaard geproduceerde (jaarlijkse) statistieken: 
• voordelen: 

o zijn onmiddellijk beschikbaar zonder tussenkomst van vrede-
gerechten of CIV. 

• nadelen: 
o de erin vermelde gegevens komen zelden overeen met de in 

JustPax gedefinieerde producten (finaliteit van de statistieken 
vandaag is niet het voeden van een instrument van kosten-
berekening of van werklastmeting); 

o het blijkt dat eenzelfde rubriek op twee plaatsen niet altijd op 
eenzelfde manier wordt geïnterpreteerd (validiteitprobleem); 

o voor een groot deel worden de statistieken betrokken uit de 
databank waar niet iedereen op dezelfde manier codeert (cf. 
supra – probleem van validiteit en betrouwbaarheid); soms 
worden door de betrokken vredegerechten wel manuele cor-
recties doorgevoerd. 

• de betrokkenen op het vredegerecht zelf:  
• voordelen: 

o men zit direct aan de primaire bron; 
o wat in de andere bronnen niet voorhanden is, kan hier wel 

geteld of geschat worden. 
• nadelen: 

o kan tijdrovend zijn voor de vredegerechten (telwerk); 
o niet alle gegevens zijn voorhanden of kunnen opgezocht 

worden, zodat soms enkel een raming kan gegeven worden.  
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Voor elk product werden de beschikbaarheid en de voor- en nadelen van de diverse 
bronnen nagegaan, met dien verstande dat wanneer de Commissie volumes haalde 
uit de databank via de query (= bevraging)  van het CIV of uit de gepubliceerde sta-
tistieken, het vredegerecht hiervan in kennis werd gesteld en eventueel gemotiveer-
de wijzigingen kon voorstellen. Vijftien van de negentien pilootsites hebben dan ook 
in die zin gereageerd.  
 
 
2.3. Indicatoren 
 
Van in de eerste fase van het project was er aandacht voor “specifieke factoren die 
mogelijke verschillen tussen vredegerechten kunnen verklaren”. Het gaat dan om 
tijdens de plaatsbezoeken en gesprekken ter sprake gebrachte hypothesen die in 
een later stadium een mogelijke (gedeeltelijke) uitleg zouden kunnen bieden voor 
vragen als waarom dergelijk product op de ene plaats proportioneel meer kost (= 
meer tijd in beslag neemt) dan op de andere. Door de pilootsites werd eveneens de 
wens geuit om ook oog te hebben voor elementen die verschillen tussen vredege-
rechten en andere instanties kunnen aangeven, bijv. plaatsopnemingen (eigen aan 
de eerstelijnsrechter).  
 
Van zodra een dergelijke factor of kenmerk door een cijfergegeven kan worden 
weergegeven, kan men spreken van een indicator (voor complexiteit, werklast, kost, 
kwaliteit, specificiteit,…). Op basis van de gesprekken met de vrederechters en 
hoofdgriffiers van de pilootsite werd aldus een aantal indicatoren weerhouden (zie 
3.3). De problematiek van het invullen van de cijfergegevens voor een indicator is 
identiek aan de onder 2.2 geschetste moeilijkheid om aan volume-aantallen te ko-
men.  
 
Wanneer factoren of kenmerken niet in cijfers kunnen worden uitgedrukt, hoeft dit 
niet te betekenen dat zij toch niet ergens in het project kunnen geplaatst worden. Zij 
zullen dan eerder in deel IV hoofdstuk 2 aan bod komen, bijv. wanneer het opportuun 
zou zijn om er in de toekomst wel cijfergegevens over bij te houden.  
 
Dat het model ruimte voorziet om bepaalde indicatoren te weerhouden, is ook naar 
de toekomst belangrijk, wanneer men zich bijv. toelegt op de kwaliteit van de produc-
ten, wanneer men geïnteresseerd is in zaken die doorgehaald worden nadat de vre-
derechter actief is tussengekomen, etc. 
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3. CONCRETE INVULLING VAN PRODUCTEN, VOLUMES, INDI-

CATOREN 
 
 
 
3.1. Producten 
 
Onderstaande productenlijst kwam tot stand op basis van de onder 2.1 geschetste 
overwegingen, de gesprekken in de 19 pilootsites, en de bespreking van een aantal 
voorstellen met vrederechters en hoofdgriffiers van deze pilootsites. Ook andere vre-
degerechten werden via de verenigingen van vrederechters en hoofdgriffiers in ken-
nis gesteld van de voorgestelde producten en kregen de kans om te reageren. Uit-
eindelijk werden 29 eindproducten weerhouden, naast 2 tussenproducten (enkel 
omwille van praktische overwegingen) en 3 ondersteunende activiteitencategorieën. 
De eindproducten werden ondergebracht in een aantal families (aangeduid met Ro-
meinse cijfers), waarbij getracht werd rekening te houden met de specificiteit en 
maatschappelijke rol van de vredegerechten: bescherming van kwetsbare personen, 
e.d.  
 
 
EINDPRODUCTEN 
  
 Beslissingen bij verstek (vnl. invordering & onroerend goed) 
I_01 Gerechtelijke beslissing bij verstek betreffende invorderingszaken 
I_02 Gerechtelijke beslissing bij verstek betreffende huurzaken 
I_03 Gerechtelijke beslissing bij verstek betreffende andere zaken dan invordering of huur 
  
 Beslissingen zonder noemenswaardige betwisting (excl. verstek) (vnl. invordering & onroerend 

goed) 
II_01 Gerechtelijke beslissing zonder noemenswaardige betwisting betreffende invorderingszaken 
II_02 Gerechtelijke beslissing zonder noemenswaardige betwisting betreffende huurzaken 
II_03 Gerechtelijke beslissing zonder noemenswaardige betwisting betreffende andere zaken dan invordering 

of huur 
  
 Beslissingen na betwisting op tegenspraak 
III_01 Gerechtelijke beslissing na betwisting betreffende invorderingszaken 
III_02 Gerechtelijke beslissing na betwisting betreffende woninghuur 
III_03 Gerechtelijke beslissing na betwisting betreffende handelshuur 
III_04 Gerechtelijke beslissing na betwisting betreffende pachtzaken 
III_05 Gerechtelijke beslissing na betwisting betreffende agrarische zaken (uitgez. pacht) 
III_06 Gerechtelijke beslissing na betwisting betreffende andere geschillen i.v.m. onroerende goederen dan 

huur of agrarische materies 
III_07 Behandelde onteigening 
  
 Verzoeningen 
IV_01 Gedane verzoening of verzoeningspoging in een verplicht kader 
IV_02 Gedane verzoening of verzoeningspoging in een vrijwillig kader (excl. ProRela kader) 
IV_03 Gedane verzoening of verzoeningspoging in een ProRela kader 
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 Beslissingen betreffende familiale geschillen en bescherming van kwetsbare personen 
V_01 Gerechtelijke beslissing betreffende dringende en voorlopige maatregelen 
V_02 Gerechtelijke beslissing na betwisting betreffende onderhoudsgelden, exclusief als deze tegelijk geno-

men worden met dringende voorlopige maatregelen 
V_03 Begeleide en opgevolgde voorlopige bewindvoering 
V_04 Genomen beslissing betreffende in observatiestelling geesteszieken of verzorging in familiaal milieu 
V_05 Opgevolgde geesteszieke (na de beslissing van in observatiestelling) 
V_06 Verleende machtiging (of weigering ervan) in het kader van het ouderlijk gezag 
V_07 Behandelde "klassieke" voogdijzaak 
V_08 Behandelde zaak van een niet-begeleide vreemde minderjarige 
  
 Producten in de context van bekleder van een openbaar ambt 
VI_01 Afgeleverde (of geweigerde) akte van bekendheid 
VI_02 Afgenomen eed 
VI_03 Verzorgde verkiezing 
VI_04 Bijgewoonde openbare verkoop buiten het kader van de producten van categorie V 
VI_05 Gelegde en gelichte zegels (voor zover het geen deel uitmaakt van de producten onder III of V) 
  
  
Intermediaire of ondersteunende producten 
L_01 Boekhouding 
L_02 Beslissing inzake kosteloze rechtsbijstand 
  
Algemeen ondersteunende activiteiten 
C_01 Beheer: zowel personeelsbeheer, gebouwbeheer, systeembeheer (bv. aanpassing aan nieuwe wetge-

ving), algemene leiding, organisatie van het geheel van zittingen, … 
C_02 Opleiding: waaronder studiedagen maar ook zelfstudie, bijhouden documentatie, gedachtewisselingen 

met collega's,… 
C_03 Informatieverschaffing: onthaal zowel telefonisch als ‘face2face’, voorlichtingsvergaderingen, gepubli-

ceerde artikels, PR-acties,… 
 
 
3.2. Volumes 
 
Hieronder wordt voor elk product aangegeven in welke volume-eenheid het wordt 
uitgedrukt en uit welke bron werd geput voor de volume-aantallen. Wanneer de data-
bank werd aangesproken, staat eveneens vermeld welke codes van aard-van-zaak, 
evolutie en rol in de query werden opgenomen. Als het gegevens uit de jaarlijkse sta-
tistieken betreft, worden ook de statistische rubriek en eventueel de uitgevoerde be-
werkingen weergegeven. Voor direct ter plaatse nagevraagde gegevens is ook aan-
gegeven of het gaat om een schatting of een telling en hoe die dan is gebeurd.  
 
• Gerechtelijke beslissingen, andere dan vermeld onder de categorieën IV, V of VI,  

bij verstek, zonder noemenswaardige betwisting of na betwisting op tegenspraak 
(producten onder de categorieën I, II en III) 

 
Deze producten werden ingedeeld op basis van 2 criteria:  enerzijds de aard van 
de materie (invorderingen, huur – eventueel nog verder onderverdeeld – en ande-
re) anderzijds de mate van betwisting (verstek – weinig betwisting – betwisting op 
tegenspraak).  Geen enkele van de beschikbare bronnen laat op dit moment toe 
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om rechtstreeks voor elk van de op die manier bekomen dertien producten een 
volume te bepalen.  Bijgevolg werd volgende aanpak en volgend schema ge-
volgd: 

 
 

 invordering huur Rest (burenhin-
der,…) TOTAAL 

Verstek 
(I) (x1, y1) (x2, y1) (x3, y1) Y1 

Tegensprekelijk 
 (II & III) (x1, y2) (x2, y2) (x3, y2) Y2 

TOTAAL X1 X2 X3 Z 

 
 

a. Bepaling van de totaliteit van de producten van I, II & III:  
 dit aantal werd bekomen door het optellen van de getallen van de statisti-

sche rubrieken II 3 b), II 3 h) en II 3 a).   
Omdat in deze som een aantal dubbeltellingen zitten ten gevolge van het 
aantekenen van verzet tegen verstekvonnissen, werd bij de pilootsites 
navraag gedaan over het aantal keren dat in 2007 verzet werd aangete-
kend (sommigen konden dit getal halen door in het informaticasysteem al-
le zaken met aard-van-zaak-code 300 op te zoeken), en werd dit aantal 
afgetrokken van de initieel bekomen som. Het uiteindelijk resultaat is in de 
tabel weergegeven als Z. 

  
b. Verdeling van het sub a. bekomen getal over de categorieën ‘verstek’ en 

‘tegensprekelijk’. Voor de verstekzaken (Y1) werd hiervoor rubriek II 3 b) 
gebruikt, na aftrek van de verzetzaken; voor de tegensprekelijke zaken 
(Y2) werd de som gemaakt van de rubrieken II 3 h) en II 3 a). 

 
c. Verdeling van het sub a. bekomen getal Z over de categorieën ‘invorde-

ringen’ (X1), ‘huur’(X2) en ‘andere’(X3).   
Voor de huurzaken (woninghuur, handelshuur, pacht), kon uit de data-
banken een getal worden gehaald (beslissingen met codes 20, 24, 30 en 
40). Van de resterende zaken werd het geheel van de summiere recht-
spraak (statistische rubriek II 3 h en in de databank alle codes 580 van 
de B-rol) volledig onder de invorderingen ondergebracht. Wat dan van de 
sub a. getelde zaken nog overbleef diende geventileerd over ‘invorderin-
gen’ en ‘andere’ in functie van de door de pilootsites ingeschatte propor-
ties. 
 

d. Opdeling van de in vorige stap bekomen totalen voor ‘invorderingen’ (X1), 
‘huur’(X2) en ‘andere’(X3) in verstekzaken en andere (tegensprekelijke) 
zaken of, m.a.w. verdeling van X1 over (X1,Y1) en over (X1,Y2), van X2 
over (X2,Y1) en over (X2,Y2),  en van X3 over (X3,Y1) en over (X3,Y2).   Van 
een aantal zaken waarvoor een directe gegevensbron beschikbaar was, 
kon (per definitie) direct uitgemaakt worden waar zij thuishoorden: bijv. 
summiere rechtspraak altijd in (X1,Y2), pacht altijd bij (X2,Y2),  kleine nala-
tenschappen altijd bij (X3,Y2). De bij deze zaken horende volumes wer-
den dan ook direct in de gepaste cel ondergebracht.  De overige zaken 
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werden verdeeld op basis van de tijdens de bezoeken verzamelde gege-
vens (bijv. “60% facturen en 40% rest”). 

 
e. Voor elke pilootsite werd de op die manier ingevulde tabel, samen met de 

gevolgde redenering aan de hoofdgriffier en vrederechter overgemaakt, 
voor eventueel nog verdere opmerkingen of commentaar. 

 
f. Om een onderscheid te maken tussen producten van categorie II en III 

werd volgende arbitraire verdeling gehanteerd: 
 

o Het getal onder (X1,Y2): 75% II_01 en 25% III_01 
o Het getal onder (X2,Y2): 75% II_02 en 25%  voor het geheel van 

III_02, III_03 en III_04, daarbij rekening houdend met de via de CIV-
gegevens bekomen interne verdeling tussen woninghuur, handels-
huur en pacht 

o Het getal onder (X3,Y2): 75% II_03 en 25% over het geheel van 
III_05, III_06 en III_07, daarbij rekening houdend met de via de CIV-
gegevens gekende getallen voor de zgn. ‘agrarische’ zaken en ont-
eigeningen.  
 

• Verzoeningen (producten IV_01, IV_02 en IV_03) 
 
De optelsom van de rubriek II 4 b&c van de jaarlijkse statistieken geeft het totale 
aantal PV’s van verzoening en niet verzoening. Geen enkele pilootsite had daar 
wezenlijke bemerkingen bij. 
 
De opdeling tussen verplichte en niet-verplichte verzoeningen (respectievelijk 
producten IV_01 & IV_02) zijn echter niet uit de statistieken te halen. De data-
bank van het CIV geeft hier evenmin voor alle pilootsites uitsluitsel: als dit onder-
scheid al in het gegevensbestand wordt ingegeven, dan zijn de daarvoor gebruik-
te codes van uiteenlopende aard en vaak site-gebonden. 
 
Voor zover een pilootsite via een persoonlijk uitgevoerde query of op een andere 
manier aan cijfers voor IV_01 en IV_02 kon komen, werden deze proportioneel 
weerhouden om het eerder genoemde via de jaarlijkse statistieken bekomen tota-
le cijfer (alle verzoeningen) te verdelen. Voor 9 pilootsites kon deze weg gevolgd 
worden.  Voor de overige 10 pilootsites werd de verdeling over verplichte en niet-
verplichte verzoeningen gemaakt volgens de verhoudingen zoals die voorkwa-
men bij de eerder genoemde 9 pilootsite. De gemiddelde verhouding bedroeg hier 
62% verplichte tegenover 38% niet-verplichte verzoeningen. Omdat er echter een 
duidelijk verschil was tussen 4 grootstedelijke kantons (gemiddelde van 90% ver-
plichte t.o.v. 10% niet-verplichte) en 5 andere kantons (gemiddelde van 40% ver-
plichte t.o.v. 60% niet-verplichte), werd besloten niet uit te gaan van het gemid-
delde op basis van de 9 sites, maar wel van de gemiddelden al naargelang het 
ging om grootstedelijke of andere kantons. 
 
Slechts twee pilootsites hadden ook ProRela verzoeningen. Dit cijfer werd manu-
eel ingevoerd (en afgetrokken van de overige niet-verplichte verzoeningen).  
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• dringende en voorlopige maatregelen (product V_01) 

 
De jaarlijkse statistieken geven hier geen informatie over. Uit de gegevensbank 
werd een optelsom gemaakt van alle eindbeslissingen met aard-van-zaak codes 
359, 361, 362, 363, 364, 571, 572, 573. Zes van de veertien pilootsites trokken 
het voor hen bekomen cijfer echter in twijfel en kwamen tot een ander resultaat, 3 
konden er zich in vinden en vijf konden (of wilden) er zich niet over uitspreken. 
Wanneer een pilootsite door persoonlijk opzoekwerk een cijfer kon plakken op het 
aantal eindbeslissingen inzake dringende en voorlopige maatregelen, dan werd 
dit cijfer weerhouden. Voor de andere gevallen, waar wegens een gebrek aan be-
trouwbaarheid niet kon worden uitgegaan van de cijfers in het informaticasys-
teem, werd uitgegaan van 2 eindbeslissingen per 1000 inwoners (gebaseerd op 
de meest betrouwbare gegevens). 

 
• beslissingen inzake onderhoudsgelden (product V_02) 

 
De enige beschikbare bron zijn hier de CIV-gegevens, waar alle eindvonnissen 
met aard-van-zaak codes 121 t.e.m. 125 werden opgevraagd. Dit cijfer werd, ten-
zij het gecorrigeerd werd door de pilootsites, weerhouden. 
 

• voorlopige bewindvoeringen (product V_03) 
 
Het cijfer van de jaarlijkse statistieken, onder rubriek II 2 B b art 488bis d, f, g, 
(aantal ingeleide zaken in het register der verzoekschriften) leek hier het meest 
betrouwbaar en werd, behoudens correctie door de pilootsites, weerhouden. 
 

• beslissingen tot in observatiestelling van geesteszieken (product V_04) en tot op-
volging van in observatiestelling (product V_05) 

 
Rubriek II 2 B a 1 van de jaarlijkse statistieken (verzoekschriften in het kader van 
de wet van 26 juni 1990) geeft een beeld voor deze twee producten te samen.  
Dit cijfer werd weerhouden en werd vervolgens over de producten V_04 en V_05 
verdeeld.  Als verdeelsleutel werd de (eventueel door de pilootsite gecorrigeerde) 
verhouding gebruikt van twee query-resultaten uit de databank: alle eindbeschik-
kingen met aard-van-zaak code 701 versus alle eindbeschikkingen met aard-van-
zaak-codes 702 t.e.m. 709. Van deze regel werd enkel afgeweken in gevallen 
waar er voor geen enkel personeelslid tijd besteed werd aan product V_05: in die 
gevallen was de verdeling over V_04 en V_05 uiteraard 100% - 0%.   
 

• ouderlijk gezag (product V_06) 
 
Het aantal beschikkingen, zoals vermeld in rubriek III b) van de jaarlijkse statistie-
ken, werd hier als volume weerhouden. Indien de pilootsites dit cijfer corrigeer-
den, werd daarmee rekening gehouden. 
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• voogdijzaken (product V_07) 
 

Het aantal beschikkingen, zoals vermeld in rubriek III a) van de jaarlijkse statistie-
ken, werd hier als volume weerhouden. Indien de pilootsites dit cijfer corrigeer-
den, werd daarmee rekening gehouden. 
  

• niet-begeleide vreemde minderjarigen (product V_08) 
 
Hier konden enkel rechtstreeks door de pilootsites getelde of geraamde gegevens 
een beeld van het volume geven. Als een pilootsite hierover geen gegevens 
overmaakte werd 1 als volume weerhouden, tenzij geen enkel personeelslid in 
2007 enige tijd aan dit product besteedde (in dat geval werd nul als volume inge-
vuld).  
 

• akten van bekendheid (product VI_01) 
 
Als volume(eenheid) is hier het aantal afgeleverde akten weerhouden, zoals dit 
vermeld is in rubriek III e) van de jaarlijkse statistieken. Slechts één pilootsite 
kwam na het uitvoeren van een controle tot een iets lager resultaat dan het opge-
geven cijfer. Wel dient opgemerkt dat de weerhouden bron zich enkel uitspreekt 
over de afgeleverde akten, terwijl het product ook betrekking heeft op geweigerde 
akten (omdat ook daar activiteiten mee gepaard gaan). 
 

• afgenomen eed (product VI_02) 
 
Ook hier werd de jaarlijkse statistiek als gegevensbron voor de volumes gebruikt, 
nl. het cijfer van rubriek III g). 
 

• verzorgde verkiezing (product VI_03) 
 
Tijdens de bezoeken aan de pilootsites werd gepeild naar de gevolgen van de 
verkiezingen voor het werk op het vredegerecht. Op sommige vredegerechten is 
dit nihil (=volume nul), elders is dit niet zo. Voor deze laatste gevallen, werd voor 
2007 volume 1 weerhouden, behalve voor één kanton (waar de gemeenteraads-
verkiezingen van 2006 werden overgedaan in 2007). 
 

• openbare verkopen of minnelijke verdeling, buiten het kader van de producten 
van categorie V (product VI_04) 
 
Twee pilootsites corrigeerden de cijfers van rubriek VI a) (het gaat telkens om een 
paar eenheden), voor het overige werden de cijfers van deze rubriek van de jaar-
lijkse statistiek weerhouden als volume, ook al is er geen 100% overeenkomst 
tussen dit cijfer en het bedoelde product. 
 

• gelegde en gelichte zegels (product VI_05) 
 
Omdat onder dit product ook de boedelbeschrijvingen ressorteren, werd een 
query uitgevoerd waarin uit de database zowel zegelleggingen en –lichtingen als 
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boedelbeschrijvingen werden gehaald. Daarnaast verschaften ook de jaarlijkse 
statistieken informatie over zegelleggingen en –lichtingen. Deze laatste bron werd 
door geen enkele pilootsite tegengesproken. Daarom werd de som van de in de 
statistische rubrieken II 5 a) en II 5 b) vermelde cijfers weerhouden en desgeval-
lend aangevuld met het aantal boedelbeschrijvingen (door plaatselijke bevraging). 
Dit laatste aantal werd ook ondergebracht bij de indicatoren & factoren (zie ver-
der).  

 
Voor de ondersteunende of intermediaire producten en activiteiten (ondergebracht 
onder de categorieën L & C) werd beslist om steeds een volume 1 te weerhouden. 
Het is hier immers onmogelijk om in homogene eenheden te werken. Enkel voor be-
slissingen inzake kosteloze rechtsbijstand zou dit in theorie kunnen, alleen is het zo 
dat er steeds voor geijverd werd om de hieraan bestede tijd maximaal aan de eind-
producten toe te wijzen.  Vandaar dat het aantal beslissingen inzake kosteloze 
rechtsbijstand wel werd weerhouden als een indicator (zie verder), maar niet als vo-
lume-eenheid.   Ook voor andere ondersteunende activiteiten en producten werden 
dergelijke indicatoren weerhouden: aantal zetels, aantal personeelsleden.  
 
 
3.3. Indicatoren 
 
In het model werd plaats voorzien om een aantal cijfermatige gegevens in te vullen 
die nuttig kunnen zijn bij het verklaren van verschillen (bijv. in termen van kosten) 
tussen vredegerechten.   
 
Daarbij dienen volgende kanttekeningen geplaatst te worden: 
 

a. Voor de overgrote meerderheid van deze indicatoren zijn de kwantitatieve 
gegevens momenteel niet kant-en-klaar te halen uit statistieken of data-
banken; het invullen zal dus in een later stadium moeten gebeuren, 
waarbij men zich aanvankelijk allicht tevreden zal moeten stellen met een 
eerder ruwe schatting. 

b.  Deze indicatoren zijn vaak uitgedrukt in proportionele termen, bijv. het 
aantal plaatsbezoeken in het kader van gerechtelijke beslissingen inzake 
woninghuur gedeeld door het totale volume van dit product; het in te ge-
ven getal is in dit geval het aantal plaatsbezoeken, de indicator wordt 
vervolgens door het model zelf uitgerekend.  

c. De indicatoren werden bepaald per product; de daartoe in het model in te 
brengen getallen kunnen natuurlijk ook gebruikt worden om meer globale 
indicatoren te berekenen (bijv.  totaal aantal plaatsbezoeken, of proportie 
plaatsbezoeken voor het geheel van een productengroep). In een eerste 
fase zou men zich ook kunnen beperken tot het inzamelen van een aan-
tal algemene gegevens, die pas in een later stadium per product worden 
ingezameld. De verklarende waarde van dergelijke indicatoren zal natuur-
lijk lager liggen dan voor indicatoren per product.  

  
Schematisch kan welke indicator voor welk product is weerhouden weergegeven 
worden in volgende tabel, waarbij de letters tussen haakjes verwijzen naar uitleg 
verder in de tekst.   
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Pr.nr.  indicatoren 
 Beslissingen bij verstek (vnl. invordering & onroerend goed)  
I_01 Gerechtelijke beslissing bij verstek betreffende invorderingszaken  (a) 
I_02 Gerechtelijke beslissing bij verstek betreffende huurzaken (a) 
I_03 Gerechtelijke beslissing bij verstek betreffende andere zaken dan invordering of 

huur 
(a) 

   
 Beslissingen zonder noemenswaardige betwisting (excl. verstek) (vnl. in-

vordering & onroerend goed) 
 

II_01 Gerechtelijke beslissing zonder noemenswaardige betwisting betreffende invor-
deringszaken 

(b)(c)(v) 

II_02 Gerechtelijke beslissing zonder noemenswaardige betwisting betreffende huur-
zaken 

(b)(c) 

II_03 Gerechtelijke beslissing zonder noemenswaardige betwisting betreffende andere 
zaken dan invordering of huur 

(b)(c) 

   
 Beslissingen na betwisting op tegenspraak  
III_01 Gerechtelijke beslissing na betwisting betreffende invorderingszaken (b) (c) (d) 
III_02 Gerechtelijke beslissing na betwisting betreffende woninghuur (b) (c) (d)  

(e) 
III_03 Gerechtelijke beslissing na betwisting betreffende handelshuur (b) (c) (d) 

(e) 
III_04 Gerechtelijke beslissing na betwisting betreffende pachtzaken (b) (c) (d) 

(e) 
III_05 Gerechtelijke beslissing na betwisting betreffende agrarische zaken (uitgez. 

pacht) 
(b) (c) (d) 
(e) 

III_06 Gerechtelijke beslissing na betwisting betreffende andere geschillen i.v.m. on-
roerende goederen dan huur of agrarische materies 

(b) (c) (d) 
(e) 

III_07 Behandelde onteigening  
   
 Verzoeningen  
IV_01 Gedane verzoening of verzoeningspoging in een verplicht kader (b) (c) (d) 

(e) 
IV_02 Gedane verzoening of verzoeningspoging in een vrijwillig kader (excl. ProRela 

kader) 
(b) (c) (d) 
(e) 

IV_03 Gedane verzoening of verzoeningspoging in een ProRela kader  
   
 Beslissingen betreffende familiale geschillen en bescherming van kwetsba-

re personen 
 

V_01 Gerechtelijke beslissing betreffende dringende en voorlopige maatregelen (c) (d) (l) 
(n) 

V_02 Gerechtelijke beslissing na betwisting betreffende onderhoudsgelden, exclusief 
als deze tegelijk genomen worden met dringende voorlopige maatregelen 

(c) (d) (m) 

V_03 Begeleide en opgevolgde voorlopige bewindvoering (f) (i) (j) (k) 
V_04 Genomen beslissing betreffende in observatiestelling geesteszieken of verzor-

ging in familiaal milieu 
 

V_05 Opgevolgde geesteszieke (na de beslissing van in observatiestelling)  
V_06 Verleende machtiging (of weigering ervan) in het kader van het ouderlijk gezag  
V_07 Behandelde "klassieke" voogdijzaak (f) 
V_08 Behandelde zaak van een niet-begeleide vreemde minderjarige  
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 Producten in de context van bekleder van een openbaar ambt  
VI_01 Afgeleverde (of geweigerde) akte van bekendheid (o) 
VI_02 Afgenomen eed  
VI_03 Verzorgde verkiezing  
VI_04 Bijgewoonde openbare verkoop buiten het kader van de producten van categorie 

V 
(p)(q) 

VI_05 Gelegde en gelichte zegels (voor zover het geen deel uitmaakt van de producten 
onder III of V) 

(r) (s) (t) 

   
 Intermediaire of ondersteunende producten  
L_01 Boekhouding (g) 
L_02 Beslissing inzake kosteloze rechtsbijstand (u) 
   
 Algemeen ondersteunende activiteiten  
C_01 Beheer: zowel personeelsbeheer, gebouwbeheer, systeembeheer (bv. aanpas-

sing aan nieuwe wetgeving), algemene leiding, organisatie van het geheel van 
zittingen, … 

(g)(h) 

C_02 Opleiding: waaronder studiedagen maar ook zelfstudie, bijhouden documentatie, 
gedachtewisselingen met collega's,… 

(h) 

C_03 Informatieverschaffing: onthaal zowel telefonisch als ‘face2face’, voorlichtings-
vergaderingen, gepubliceerde artikels, PR-acties,… 

 

 
 
Een aantal indicatoren (telkens met voor dat product specifieke aantallen) komen 
dus bij meerdere producten (of ondersteunende activiteiten) voor: 
 
(a) het aandeel van de beslissingen met een ‘specifieke motivering’ binnen het ge-

heel van de beslissingen; met ‘specifieke motivering’ wordt elke motivering be-
doeld die buiten een gewoon stramien of model (‘template’) valt en een bijzon-
dere formulering vereist. 

(b) het aandeel van beslissingen in het kader van zaken waarin advocaten zijn op-
getreden, binnen het geheel van de beslissingen. 

(c) het aandeel van beslissingen waarbij minstens één partij (al dan niet met advo-
caat) is verschenen, binnen het geheel van de beslissingen. 

(d) het aandeel van ‘akkoorden’ binnen het geheel van de beslissingen; ‘akkoorden’ 
slaat hier zowel op akkoorden die door een gerechtelijke beslissing zijn be-
krachtigd, als op doorhalingen na ‘verzoening ten gronde’ (m.a.w. na actieve 
tussenkomst van de rechter). 

(e) het aandeel van beslissingen waartoe minstens een plaatsbezoek is afgelegd, 
binnen het geheel van de beslissingen. 

(f) het aantal openstaande (actief gevolgde) dossiers. 
(g) het aantal zetels. 
(h) het aantal personeelsleden op het vredegerecht. 
 
Andere indicatoren zijn dan weer specifiek voor een bepaald product: 
 
(i) het aandeel van de openstaande (actief gevolgde) dossiers inzake voorlopige 

bewindvoeringen waarvoor de aspecten van boekhoudkundig nazicht zijn uitbe-
steed, binnen het geheel van de openstaande (actief gevolgde) dossiers. 
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(j) het aandeel van de openstaande (actief gevolgde) dossiers inzake voorlopige 
bewindvoeringen met een professionele bewindvoerder, binnen het geheel van 
de openstaande (actief gevolgde) dossiers. 

(k) het aantal verplaatsingen in het kader van voorlopige bewindvoeringen. 
(l) het aandeel van beslissingen in het kader van dringende en voorlopige maatre-

gelen met minstens één partij van allochtone herkomst, binnen het geheel van 
de beslissingen. 

(m) het aandeel van beslissingen in het kader van onderhoudsgelden waarbij sys-
tematische verschijning werd bevolen, binnen het geheel van de beslissingen. 

(n) het aandeel van beslissingen in het kader van onderhoudsgelden waarbij min-
stens één van de partijen zich uitdrukte in een taal die niet de voertaal van het 
kanton is. 

(o) het aandeel van afgeleverde akten van bekendheid waarbij een tolk of vertaler 
werd ingeschakeld binnen het geheel van de afgeleverde akten van bekend-
heid. 

(p) het aandeel van verkopen die in de lokalen van het vredegerecht zelf werden 
georganiseerd, binnen het geheel van de openbare verkopen. 

(q) het aandeel van ‘minnelijke verdelingen’ binnen product VI_04. 
(r) het aandeel van boedelbeschrijvingen binnen het geheel van het volume van 

product VI_05. 
(s) het aandeel van zaken ‘art 1148’ binnen het geheel van product VI_05. 
(t) het aandeel van zaken ‘art 1151’ binnen het geheel van product VI_05. 
(u) het aantal beslissingen inzake kosteloze rechtsbijstand. 
(v) het aandeel van de beslissingen in het kader van de summiere rechtspleging, 

binnen het geheel van product II_01. 
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HOOFDSTUK 3: DE VERDELING VAN KOSTEN OVER PRODUCTEN 
 
 
 
1. BEGRIPPEN 
 
 
 
1.1. ABC – Activity Based Costing 
 
Uitgaande van de gedachte dat om producten voort te brengen er activiteiten verricht 
worden, en dat het verrichten van activiteiten impliceert dat middelen (waaraan een 
prijskaartje hangt) worden gebruikt en verbruikt, verschaft Activity Based Costing 
(mede ontwikkeld door Robert S. Kaplan, ook bekend van de balanced scorecard) 
een manier om deze kosten aan de producten toe te wijzen. Het probleem bij die 
toewijzing zit hem bij de indirecte kosten. Vóór ABC werd bij de directe kosten een 
percentage bijgeteld om daarmee de indirecte kosten te dekken, zonder daarbij re-
kening te houden dat bij het ene product al meer indirecte kosten van een bepaalde 
aard kunnen meespelen dan bij een ander. De in JustPax gevolgde methode van de 
bepaling van de kostprijs van de producten kan als een vorm van ABC worden ge-
zien, waarbij dezelfde concepten kunnen worden gebruikt. Omdat in de literatuur di-
verse begrippen nogal eens door elkaar gehaald worden (de ene auteur noemt kos-
tendrager wat de andere kostenplaats zal noemen), volgt hieronder summier hoe een 
aantal noties in het JustPaxproject zijn opgevat. 
 
 
1.2. Kostenplaats (FR: centre de frais/coûts; EN: cost center; DE: Kos-

tenstelle) 
 
Zoals het woord het reeds zelf zegt, duidt de kostenplaats op dat gedeelte van een 
organisatie (bijv. een afdeling) waar een kost zich voordoet (omdat er een product 
voortgebracht wordt). Een vredegerecht kan als één kostenplaats beschouwd wor-
den. Men zou ook kunnen redeneren dat elk personeelslid dat op een vredegerecht 
werkzaam is een eigen kostenplaats vormt.  
 
 
1.3. Kostensoort (FR nature des frais; : EN: type of costs DE: Kosten-

art) 
 
Met kostensoort wordt de aard van de kosten bedoeld. Onder punt 3. van hoofdstuk 
1 (concrete invulling van de kostprijs) werden de diverse kostensoorten reeds sum-
mier behandeld: personeel, computers, printers,…  Deze kunnen enerzijds gegroe-
peerd worden in een aantal grote categorieën (materieel, gebouwen), maar om 
bruikbaar te zijn dienen zij – niet alleen omwille van een andere kostprijs maar ook 
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omdat zij anders “gebruikt” worden – veelal nog verder opgedeeld te worden (per-
soon, aard van lokaal, soort printer,…). 
 
 
1.4. Kostendrager (FR: porteur des frais; EN: cost unit DE: Kostenträ-

ger) 
 
De kostendrager kan gezien worden als het product of de geleverde dienst waarvoor 
men de totale kost wil berekenen.  
 
 
1.5. Verdeling/toewijzing (FR: ventilation/affectation;  EN: allocati-

on/assignment; DE: Zuordnung/Zurechnung) 
 
Eens voor een bepaalde kostenplaats de diverse kostensoorten en bijbehorende 
kosten gekend zijn, bestaat de kunst er uit om deze kosten zinvol te verdelen over de 
kostendragers. Dergelijke operatie zal onvermijdelijk impliceren dat men voor de ver-
deling van de indirecte kosten zal moeten beslissen volgens welk criterium men gaat 
werken.   
 
De Franse industrieel Auguste Detoeuf illustreerde dit reeds in 1937 met zijn voor-
beeld van wortelen en kolen.  
 

Een persoon gaat naar de markt om 5 kg kolen te kopen. Om de weg van thuis naar de 
markt en terug af te leggen, neemt hij de bus, wat hem 3 FF kost. De 5 kg kolen koopt hij 
voor 10 FF. Verleid door de prachtige wortelen die hij aan een kraam ziet, beslist hij ook 
5 kg wortelen te kopen voor 20 FF. Wat is nu de uiteindelijke kostprijs van de kolen en de 
wortelen, m.a.w. hoe moeten de 3 FF indirecte (transport)kosten verdeeld worden over 
de kolen en de wortelen. Drie werkwijzen zijn denkbaar: 

a) verdeling volgens het gewicht: de totale kostprijs van kolen en wortelen be-
draagt dan respectievelijk 11,5 en 21,5 FF 

b) verdeling volgens de directe kostprijs van de groenten: de totale kostprijs van 
kolen en wortelen bedraagt dan respectievelijk 11 en 22 FF 

c) verdeling volgens de reden van de verplaatsing (nl. kolen kopen), waarbij de 
transportkosten integraal op de kolen worden toegerekend: de totale kostprijs 
van kolen en wortelen bedraagt dan respectievelijk 13 en 20 FF 

 
Wat de beste manier van kostenverdeling is, zal afhangen van de context. Veronder-
stel dat de persoon in bovenvermeld voorbeeld vandaag in België leeft en niet zelf 
zijn groenten gaat halen op de markt maar bestelt via internet. Als hij ze zich laat 
toesturen via een koerierdienst als DHL of UPS, dan zal het gewicht een rol spelen. 
Verkiest hij echter een thuisleveringsdienst als Collivery of Caddyhome, dan zal de 
transportkost beïnvloed worden door het bedrag van de aankopen. Is het eerder uit-
zonderlijk dat onze persoon zich laat verleiden tot aankopen die hij niet had gepland, 
dan zal hij voor zijn budgettaire previsies best opteren voor de derde mogelijkheid.  
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2. GEMAAKTE KEUZEN 
 
 
In het JustPaxmodel is uitgegaan van het vredegerecht als kostenplaats. Dit impli-
ceert dat als voor een bepaalde kostensoort een bedrag bekend is dat deze kosten-
plaats overstijgt, men de proportie moet kennen die daadwerkelijk voor het vredege-
recht is bestemd. Het gaat dan bijv. over de kost van een computer in een zittings-
zaal die ook gebruikt wordt door een andere rechtsinstantie, de kost van een gebouw 
waar naast het vredegerecht nog andere diensten gehuisvest zijn, een personeelslid 
(bijv. zittingsbode) die ook voor andere gerechten werkt,…  Voor elke kostensoort is 
dus in deze gevallen een percentage bepaald, in functie van wat volgens de Com-
missie het meest logische criterium leek: bezette oppervlakte voor gebouwgerela-
teerde kosten, tijdsbesteding voor personeel, bezettingstijd voor een zittingszaal (met 
deze moeilijkheid dat als een zittingszaal weliswaar door meerdere instanties wordt 
gedeeld maar niet alle dagen wordt gebruikt, dat dan ook de niet-gebruikte tijd moet 
verdeeld worden over de gebruikers),… 
De kostensoort werd in het model redelijk gedetailleerd: voor personeel tot op het 
niveau van elk personeelslid, voor computers en printers in functie van wie ze ge-
bruikt (persoonsgebonden, gedeeld door een groep mensen,…) en voor gebouwge-
bonden kosten werd een onderscheid gemaakt tussen zestien soorten lokalen en 
ruimtes. Voor elk van de aldus bekomen kostensoorten werd dan bepaald voor welke 
producten (kostendragers) de kostensoort relevant is en volgens welk criterium de 
eraan gekoppelde kost zou verdeeld worden over deze producten.  
 
De twee gehanteerde criteria zijn ‘tijdsbesteding’ (vanuit het principe:”time is money”) 
en ‘voortgebrachte volumes’ (hoe meer geproduceerd hoe meer kosten). In een paar 
uitzonderlijke gevallen is de verdeling direct, via een forfaitair percentage, doorge-
voerd. 
 
 
 
3. CONCRETE INVULLING VAN DE VERDELING 
 
 
Hieronder wordt voor elke kostensoort weergegeven: 
 

• Voor welke producten ze relevant is. 
 
• Welk criterium desgevallend werd gebruikt wanneer de bekende kost het vre-

degerecht overstijgt: wat als een computer of een zittingszaal wordt gedeeld 
met een ander kanton, wat als een printer een half jaar stuk was of pas in de 
loop van het jaar werd geleverd, quid een toegevoegd rechter die ook voor 
een ander kanton werkt, hoe rekening houden met een persoon die geduren-
de drie maanden van elders werd gedetacheerd en quid de bediende die met 
verminderde prestaties werkt? Voor elke kostensoort (of het nu gaat om een 
lokaal, een apparaat, een persoon,…) werd steeds de proportie nagegaan dat 
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een middel niet bruikbaar/inzetbaar was voor het vredegerecht. Wanneer de 
niet-bruikbare proportie voor het vredegerecht geen kost vertegenwoordigde, 
werd dit de X-proportie of X-waarde genoemd; in het geval dat het niet-
bruikbare percentage toch ten koste bleef van het vredegerecht, werd dit de 
Y-proportie of Y-waarde genoemd. Een Y-waarde wordt louter ter indicatie 
vermeld maar heeft geen verdere implicaties voor de in rekening te brengen 
kost. 

 
• Welk criterium (en welke percentages) werd(en) gehanteerd om de kost over 

de relevante producten te verdelen. 
 
 

3.1. Personeel 
 
Voor elk personeelslid van de 19 pilootsites werd nagegaan – samen met de betrok-
kene – hoe,  of en in welke mate hij/zij in 2007 bijdroeg aan elk van de producten en 
ondersteunende activiteiten. Voor welke producten een personeelskost relevant is, is 
dus volledig afhankelijk van het activiteitenpatroon van elk individu.  
 
Wanneer een personeelslid niet het volledige jaar 2007 op het onderzochte vredege-
recht in dienst was (aanwerving in de loop van het jaar, pensioen, mutatie,…) of er 
slechts deeltijds werkte (verminderde prestaties, toegevoegd rechter die ook nog een 
ander kanton bedient,…), dan werd de kost van dit personeelslid verminderd in even-
redigheid met die “afwezige” tijd: in het model wordt dit de ‘X-waarde’ genoemd.  
 
Wanneer echter een personeelslid in 2007 (meerdere weken) afwezig was wegens 
ziekte, door een tuchtsanctie niet meer op de dienst was e.d. en bijgevolg geen bij-
dragen leverde aan de producten van het vredegerecht maar toch verder zijn wedde 
bleef genieten, dan werd deze kost niet verminderd. In het model is in dit geval wel 
een mogelijkheid voorzien om aan te geven dat een persoon (ten dele) bekostigd 
wordt zonder bij te dragen aan de producten of de ondersteunende activiteiten: de 
‘Y-waarde’ (proportie van een fulltime dat een personeelslid niet tot producten bij-
droeg maar verder uitbetaald werd).  
 
De kostprijs van elk personeelslid werd verdeeld over de producten waaraan dit per-
soneelslid bijdroeg in functie en a rato van de tijdsbesteding: wanneer een persoon in 
2007 een vijfde van zijn tijd aan product p besteedde, dan werd ook 20% van de 
kostprijs (wedde) van dit personeelslid op product p aangerekend.  
 
De verdeling van de totale aan producten en activiteiten bestede tijd over de produc-
ten gebeurde aan de hand van individuele gesprekken met de betrokkenen. Vooraf-
gaandelijk aan het gesprek hadden de betrokkenen in principe (voor zover de com-
municatie binnen het vredegerecht vlot verliep) al de beschikking over de producten-
lijst en een “leidraad bij de verdeling van personele middelen over producten”. Soms 
hadden personen dan ook al enig voorbereidingswerk gedaan (in bepaalde gevallen 
t.e.m. een verdeling van hun tijd over de producten), in andere gevallen werd de vol-
ledige oefening met de betrokkene zelf gedaan (beginnend met grote opdelingen en 
vervolgens meer in detail, vertrekkend van een “representatieve week” en dan na-
dien corrigerend met wat niet elke week voorkomt,…).  
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Anders dan in een systeem van werklastmeting maakt het in een opzet van kosten-
bepaling niet uit of een persoon 1500 of 1000 uren per jaar werkt: een wedde wordt 
immers uitbetaald zonder rekening te houden met “overuren” of met “niet nuttig be-
stede uren”. Dergelijke bevraging naar proportionele tijdsbesteding is bijgevolg ook 
iets minder bedreigend dan een bevraging naar de benodigde tijd om een product te 
realiseren. Ook al zal er enige speling zitten op de bekomen percentages, de totalen 
zullen wel steeds 100% moeten bedragen en dus zal “goedkoop” zijn ergens auto-
matisch ook impliceren dat men elders “duur” zal zijn.  
 
Deze werkwijze stelde soms wel problemen bij bedienden die zich met ondersteu-
nende activiteiten bezig hielden (verzending, kopiëren, archiveren,…) en weinig zicht 
hadden op hun aandeel in de eindproducten. Wanneer tijdens het gesprek een tijds-
verdeling wel mogelijk was over grotere entiteiten maar niet tot op het niveau van elk 
product kon worden bekomen, dan werd nagegaan of de tijdsbesteding voor de pro-
ducten enkel volumeafhankelijk was, dan wel of de aard van het product per eenheid 
een andere verwerkingstijd vergde. De gedetailleerde tijdsverdeling werd dan door 
de Commissie na het gesprek, op basis van de bekomen gegevens, verder verwerkt. 
In alle gevallen werd de voor elk personeelslid bekomen of voorgestelde verdeling 
via mail en KnowledgeTree6 bezorgd aan de vrederechter en hoofdgriffier van het 
betrokken kanton, met de vraag dit ook voor te leggen aan de betrokkenen en ons 
eventueel opmerkingen en voorstellen van aanpassing over te maken.  
 
 
3.2. Computers 
 
Het kan dat er op een vredegerecht in de loop van het onderzochte jaar een compu-
ter is bijgekomen, of dat er een toestel uit circulatie werd genomen. Er werd dan 
eenzelfde redenering gevolgd als voor een personeelslid dat in dienst of uit dienst 
treedt, er werd m.a.w. een X-waarde (zie punt 3.1) bepaald (% afwezige tijd). Als een 
computer bijv. pas sinds oktober op het vredegerecht kwam, bedroeg de X-waarde 
dus 75%. Wanneer het om een doodgewone vervanging ging (van een desktop door 
een desktop of van een laptop door een laptop) werden beide toestellen als één ge-
heel beschouwd (er is voor de kostprijs immers geen onderscheid gemaakt naar 
specifieke modellen of merken).  
 
Zoals een personeelslid parttime kan werken, staan ook bepaalde computers maar 
gedeeltelijk ten dienste van een bepaald vredegerecht. Dit is bijv. veelal het geval 
met apparaten in zittingszalen (waar ook andere kantons of rechtsinstanties zittingen 
houden). Ook dergelijke gevallen worden aangegeven met de X-waarde. Een com-
puter in een aan twee kantons gemeenschappelijke zittingszaal die evenveel zittin-
gen hebben, zal dus een X-waarde van 50% hebben. 
 
Net zoals het kan dat een personeelslid niet bijdraagt aan producten maar toch ten 
laste van het vredegerecht blijft (ziekte,…) kan een computer ook tijdelijk defect zijn 
maar wel ten laste van het vredegerecht blijven. Dit wordt dan aangegeven met een 

 
6 KnowledgeTree: beveiligd documentatiesysteem op de server van de FOD Justitie; laat toe van een-
der waar met een aansluiting op intra- of internet documenten te downloaden of te uploaden. 
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Y-waarde. Een computer die in 2007 3 maanden buiten gebruik was heeft dus een Y-
waarde van 25%.  
 
Voor een verdeling van de computerkost over de producten werden drie soorten si-
tuaties onderscheiden: 
 

a) een computer is persoonsgebonden: 
 

In dergelijk geval is de computerkost op dezelfde manier geventileerd als de 
kost van de persoon die deze computer gebruikt, zoals uiteengezet in punt 
3.1.  
 
Er dient opgemerkt dat in bepaalde gevallen meer dan één computer aan 
eenzelfde persoon kan gebonden zijn. Zo kan een persoon zowel over een 
laptop als een desktop beschikken. In het geval van meerdere zetels kan het 
ook gaan om meer dan één desktop die aan eenzelfde persoon is gebonden. 
In deze laatste gevallen (meerdere computers van eenzelfde type voor één 
persoon), worden in het model (om plaats te sparen) deze computers samen-
genomen en als “één computer” vermeld. Dat het om meerdere computers 
gaat wordt dan aangeduid in een specifieke cel van het model (de zgn. W-
waarde – zie deel II): een W-waarde van 300% betekent 3 computers, door 
één persoon gebruikt (maar op 3 verschillende zetels). 

 
b) een computer wordt door meerdere personen van het kanton gebruikt: 
 

Er is dan voor dit toestel aangeduid door welke groep van personen het wordt 
gebruikt: de rechters, alle griffiers, alle griffiers behalve de hoofdgriffier, het 
administratief personeel, iedereen behalve de magistraten, of iedereen op het 
vredegerecht. De verdeling van de kost van het toestel gebeurde dan volgens 
de verdeling van de tijd van de betreffende groep (uitgedrukt in %FTE7) over 
de producten. 

 
Een voorbeeld: wanneer in een kanton een computer gedeeld wordt door de 
vrederechter en door een toegevoegd rechter die voor de helft van zijn tijd 
voor het kanton werkt, dan beschikt het kanton dus over 150% FTE aan magi-
straten. Als zij samen van die 150% 40% besteden aan bewindvoeringen, dan 
zal 26,67% (nl. 40/150*100) van de kost van de door hen gedeelde computer 
toegewezen worden aan het product V_03 (voor een overzicht van de produc-
tennummers en –namen: zie hoofdstuk 2). 

                                                 
7 Met %FTE bedoelen we het totaal aantal fulltime equivalenten, uitgedrukt in percentages, waarbij 
100% overeenkomt met 1 fulltime equivalent. Eén fulltime equivalent is de tijd die een persoon die 
voltijds werkt besteedt aan het voortbrengen van producten of het verrichten van ondersteunende 
activiteiten. 
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c) een computer bevindt zich in de zittingszaal 

 
De kost van dergelijk toestel (in geval de zittingszaal en de apparatuur aldaar 
gedeeld wordt met andere instanties beperkt tot de proportie dat het toestel 
daadwerkelijk voor het betreffende kanton wordt gebruikt) werd enkel verdeeld 
over de producten waar deze zittingszaal een rol bij speelt: producten van de 
categorieën I, II en III evenals product V_02 (zie de lijst in hoofdstuk 2). In 
kantons waar verzoeningen eveneens in de zittingszaal worden behandeld, 
gebeurde de verdeling ook over de producten van categorie IV.  
 
Anders dan bij andere computers werd hier niet de tijdsverdeling van de ge-
bruikers van het toestel weerhouden als verdeelsleutel, maar wel de verhou-
ding van de volumes van de hierboven vermelde producten. Anders dan voor 
de behandeling voor of na de zitting, zal de computer in de zittingszaal immers 
niet veel meer gebruikt worden voor een zaak met betwisting dan bijv. voor 
een verstekzaak.  

 
 
3.3. Printers 
 
Voor printers is een identieke werkwijze gevolgd als voor computers, zowel voor de 
bepaling van de W-, X- en Y-waarde als voor de kostentoewijzing over de producten. 
Ook hier werd onderscheid gemaakt al naargelang printers persoonsgebonden zijn, 
collectief worden gebruikt of in de zittingszaal staan. Voor de eerste twee categorie-
en werd een verdeling toegepast in functie van de tijdsbesteding van de personen of 
gebruikersgroepen, voor de printers in de zittingszaal gebeurde de verdeling enkel 
over de producten van de categorieën I, II, en III plus product V_02, desgevallend 
ook over de producten van categorie IV (voor zover verzoeningen in de zittingszaal 
worden behandeld).  
 
3.4. Faxen, kopieermachines, scanners, fototoestellen 
 
Voor faxen, scanners en kopieermachines zijn de X- en Y-waarden op de in punt 3.2 
omschreven manier bepaald. Anders dan voor computers en printers is het hier wel 
eerder zelden dat zij met andere instanties gedeeld worden (zij staan immers niet in 
de zittingszaal), maar toch waren er in de steekproef gevallen waar het kopieertoe-
stel ook werd gebruikt door gerechtelijke instanties die niet tot het onderzochte vre-
degerecht behoorden.  
 
Faxtoestellen, kopieermachines en scanners worden steeds gebruikt door het geheel 
van het personeel. Vandaar dat voor de ventilering van de kosten van dergelijke ap-
paraten dezelfde werkwijze is gevolgd als voor collectieve computers of printers. Al-
leen is hier niet de vraag gesteld door welke personeelsgroep (enkel magistraten, 
enkel griffiers, iedereen, …) de toestellen worden gebruikt. Er is direct uitgegaan van 
de verdeling van de totale tijdsbesteding van het vredegerecht (het %FTE dat de 
som is van alle individuele FTE-percentages, voor een vredegerecht met vijf voltijds 
werkende personen dus 500%). Dit betekent dat van zodra minstens een persoon 
een fractie van zijn tijd aan een bepaald product besteedt, ook de kostprijs van fax, 
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kopieertoestel en/of scanner voor een fractie aan datzelfde product zal worden toe-
gewezen.  
 
Voor digitale fototoestellen is de situatie enigszins anders. Dergelijk toestel wordt niet 
door het geheel van het personeel gebruikt, maar is gebonden aan activiteiten van 
de vrederechter (bijgestaan door een griffier). Voor het bepalen van de X-waarde is 
bijgevolg enkel gekeken naar X-waarden van het geheel van de vrederechters. In de 
veronderstelling dat in een vredegerecht zowel een titularis als een toegevoegd rech-
ter werkzaam zijn, waarbij beiden zouden beschikken over een digitaal fotoapparaat, 
en de toegevoegd rechter de helft van zijn tijd voor het betreffende kanton werkt en 
de overige helft voor een of meer andere kantons, zal de kost van het fototoestel van 
de toegevoegd rechter maar voor de helft worden meegerekend.  
 
Voor de ventilering van de kost van fototoestellen over producten, is er van uitge-
gaan dat deze toestellen hoofdzakelijk worden gebruikt in het kader van gerechtelijke 
beslissingen in zaken van huur, burenhinder e.d. met enige noemenswaardige be-
twisting. Vandaar dat de kost integraal is verdeeld over de producten III_02 (huur met 
betwisting) en III_06 (vnl. betwisting rond onroerende zaken met uitzondering van 
huur). Omdat voor de interne verdeling van de kost over deze twee producten noch 
de tijdsbesteding van de vrederechter, noch de volumes van de zaken bruikbaar lij-
ken (geen van beiden geeft een aanduiding van hoe vaak een fototoestel wordt ge-
bruikt), is een forfaitaire verdeling vooropgesteld:  25% op product III_02 en 75% op 
III_06 (in het model zou op termijn eventueel een plaats kunnen voorzien worden 
waar deze forfaitaire percentages per vredegerecht kunnen aangepast worden).  
 
  
3.5. Papier 
 
Voor de kost van papier, zijn de ingevoerde gegevens reeds beperkt tot het betrok-
ken kanton zelf.  Er stelt zich dus geen probleem van bepaling van een X-waarde.  
Voor de bepaling van de totale papierkost is ook uitgegaan van de in dat jaar ver-
bruikte hoeveelheden en niet van de aangekochte (en eventueel gestockeerde) vo-
lumes.  Het is dus evenmin nodig wel bekostigd papier dat men (nog) niet heeft ge-
bruikt in een Y-waarde uit te drukken.   
 
De kost werd verdeeld over alle eindproducten, volgens het criterium van de tijdsbe-
steding, op dezelfde manier als voor de verdeling van de kost van fax, kopieertoe-
stellen etc.  Er is dus van uitgegaan dat eerder de tijd die men in iets steekt correleert 
met het verbruikte papier dan wel de productvolumes.  Eén verstekvonnis zal minder 
papier verbruiken dan één vonnis met betwistingen op tegenspraak.   
 
 
3.6. Verzending 
 
De problematiek van X- en Y waarden stelt zich hier niet.  Net als bij papier is immers 
niet uitgegaan van in de loop van een jaar aangekochte (en eventueel gestockeerde) 
enveloppen, maar van het werkelijke verbruik.  In geval er een georganiseerde (be-
taalde) afhaling bestaat voor meerdere diensten binnen eenzelfde gebouw, is enkel 
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het gedeelte voor het kanton in het model ingevoerd (er is m.a.w. geen bepaling van 
X-waarde meer nodig).  
 
Anders dan voor papier is er hier wel uitgegaan van de productvolumes als criterium 
voor de verdeling over alle eindproducten.  
 
 
3.7. Telecom 
 
De op dit domein meegedeelde kosten betreffen uitsluitend het betreffende vredege-
recht en vergen geen denkoefening meer over hoe deze kost verdeeld moet worden 
tussen dit vredegerecht en andere bezetters van eenzelfde gebouw (X-waarde moet 
dus niet berekend worden).   
 
Ofschoon het kan dat er bijv. door technische mankementen aan telefoonverbindin-
gen e.d. in 2007 perioden zijn geweest waarop de telecommunicatiemiddelen niet 
naar behoren functioneerden, is er niet getracht dit in een percentage (Y-waarde) uit 
te drukken.   
 
De kost van de telecom werd verdeeld over alle producten en ondersteunende activi-
teitencategorieën, in functie van de tijdsbesteding van het geheel van het personeel.   
 
 
3.8. Verplaatsingskosten 
 
De kosten van het kilometercontingent waarover vrederechter en hoofdgriffier be-
schikken omdat hun kanton meer dan één zetel telt, is, ieder wat hem betreft ver-
deeld over de producten in functie van zijn tijdsbesteding. Er is daarbij uitgegaan van 
de werkelijk verreden kilometers of – bij gebrek aan nauwkeurige gegevens wat dat 
betreft – van de veronderstelling dat het contingent is opgebruikt. De verdeling ge-
beurde over alle eindproducten waar respectievelijk vrederechters en hoofdgriffier 
toe bijdroegen.  
 
Ook voor de verplaatsingskosten, gerelateerd aan de aanwezigheid van een instel-
ling voor geesteszieken in het kanton (en dus aan activiteiten in het kader van in ob-
servatiestelling) is uitgegaan van werkelijk verreden aantal kilometers. De verdeling 
gebeurde hier evenwel uitsluitend over de producten V_04 (beslissing tot in observa-
tiestelling) en V_05 (opgevolgde in observatiestelling), volgens een forfaitaire ver-
deelsleutel: 65% V_04 en 35% V_05.   
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3.9. Documentatie 
 
De totaliteit van dit bedrag werd toegewezen aan de ondersteunende activiteit “oplei-
ding” (C_02).   
 
In de praktijk kan het voorkomen dat de tijdschriften waarop een kanton is geabon-
neerd ook beschikbaar zijn voor een ander kanton of een andere rechtsinstantie in 
hetzelfde gebouw. Omdat er daarbij is van uitgegaan dat er in deze gevallen sprake 
is van wederkerigheid (en dat het onderzochte vredegerecht dan ook kan genieten 
van wat op rekening van deze andere instanties werd aangekocht), is er beslist in 
dergelijke gevallen geen X-waarde te berekenen.   
 
 
3.10. Bureelbenodigdheden 
 
Het weerhouden bedrag gaat steeds integraal naar het betreffende vredegerecht 
(geen X-waarde nodig) en er is van uitgegaan dat het ook integraal wordt besteed 
(geen Y-waarde). De kost werd verdeeld over alle producten en ondersteunende ac-
tiviteiten waar minstens één personeelslid van de griffie (griffier, medewerker,…) een 
deel van zijn tijd in steekt. Als verdeelsleutel werd de tijdsbesteding van de groep 
“griffiers en administratief personeel” gebruikt.  
 
 
3.11. Representatiekosten 
 
De hier weerhouden kost werd volledig aangerekend op de ondersteunende activiteit 
“informatieverschaffing” (waaronder ook PR-acties en vertegenwoordigende activitei-
ten ressorteren). Vermits toegevoegde rechters niet beschikken over dergelijk bud-
get, stelt zich geen probleem van verdeling over meerdere kantons (X-waarde). Er is 
van uitgegaan dat dit bescheiden bedrag van €125 per vrederechter ook steeds inte-
graal is besteed geworden (dus geen Y-waarde te bepalen).  
 
 
3.12. Meubilair 
 
Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 1 (punt 3.12) gaat het uitsluitend om persoonsge-
bonden meubilair.   
 
Er werd een onderscheid gemaakt tussen de kosten verbonden aan het meubilair 
van de vrederechter en de kosten voor het meubilair van de griffie.   
 
Voor wat het eerste betreft was het niet nodig een X-waarde te berekenen: voor toe-
gevoegde rechters is er geen dergelijk bedrag voorzien, het hoeft dus ook niet ge-
spreid te worden over meerdere kantons. De kost werd hier verdeeld over alle pro-
ducten en ondersteunende activiteiten waar minstens één vrederechter of toege-
voegd rechter (die als hij/zij er is immers ook gebruik maakt van het meubilair van de 
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vrederechter) een deel van de werktijd in steekt. De daarbij gehanteerde verdeelsleu-
tel is de tijdsbesteding van de groep “rechters”.  
 
Voor het meubilair van het gerechtspersoneel van de griffie werd evenmin een X-
waarde of Y-waarde bepaald, ofschoon dat in theorie zou kunnen: meubilair voor 
personeel dat er bijv. zou bijgekomen zijn, terwijl ander personeel niet is vertrokken 
(X-waarde), of een bureau dat een half jaar onbezet is gebleven wegens ziekte van 
een personeelslid (Y-waarde),…  Het sop leek ons hier de kool niet waard (in het 
model is wel ruimte voorzien zodat dit desgevallend later nog altijd kan aangevuld 
worden).  De kost werd vervolgens verdeeld over alle producten en ondersteunende 
activiteiten waar minstens een personeelslid van de griffie een deel van zijn tijd aan 
besteedt. De verdeelsleutel was de gehele tijdsbesteding van de totaliteit van het 
griffiepersoneel (dus iedereen op het vredegerecht met uitzondering van de magi-
straten).  
 
 
3.13. Aan gebouw gerelateerde kosten 
 
Zoals al aangegeven in hoofdstuk 1 (punt 3.13), zijn de gebouwgerelateerde kosten 
van velerlei aard: huur, elektriciteit, onderhoud, schoonmaak, …  
 
Vermits een vredegerecht soms meerdere zetels telt, werd voor het bekomen van de 
totale gebouwgerelateerde kost de som gemaakt van de gebouwgerelateerde kosten 
op elke locatie.  
 
In geval een gebouw maar een enkele bezetter telt (in casu [een zetel van] het be-
treffende vredegerecht), volstaat het om een optelsom te maken van alle elementen 
(huur, factuur voor water, schoonmaak, …) om de totale gebouwgerelateerde kost 
voor die locatie te verkrijgen.  
 
Is dat echter niet het geval, dan zal het voor elke component (schoonmaak,  beveili-
ging, verwarming,…) nodig zijn na te gaan of de (door FOD of andere bron) meege-
deelde kost beperkt is tot het onderzochte vredegerecht (omdat bijv. andere instan-
ties zoals de Regie der gebouwen al een verdeelsleutel hebben toegepast), dan wel 
of het een voor een aantal instanties gemeenschappelijke kost betreft.  In dat laatste 
geval dient dan nog wel een verdeling tussen enerzijds “het betreffende vredege-
recht” en anderzijds “de anderen” gemaakt te worden. De meest voor de hand lig-
gende verdeelsleutel daarbij is de bezette oppervlakte, zeker als het om gelijkaardige 
diensten gaat met een gelijkaardige functie. Anders is het natuurlijk in een situatie 
waarin bijv. de ene dienst vooral archiefruimte in een gebouw heeft maar geen enkel 
permanent personeelslid, en een andere instantie in het gebouw burelen heeft met 
constant aanwezig personeel en regelmatig bezoekers: voor water en elektriciteits-
verbruik kan men dan moeilijk een 50-50 verdeling aanhouden ook al hebben beide 
instanties eenzelfde oppervlakte.   
 
In de praktijk (bij de pilootsites) stelt het probleem van nog te verdelen kosten zich 
voornamelijk wanneer meerdere diensten van justitie eenzelfde gebouw delen (de 
justitiepaleizen). Omdat het in die gevallen om gelijkaardige diensten gaat (met ge-
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lijkaardige activiteiten), biedt de “oppervlakte” dan vaak een oplossing als verdeel-
sleutel.  
 
Omdat de situatie van kostencomponent tot kostencomponent en van plaats tot 
plaats erg verschillend is, kan in het model moeilijk een gestandaardiseerde verdeel-
procedure worden opgenomen. Er is bijgevolg naar gestreefd om op het moment van 
de invoer van de kosten deze zoveel mogelijk al te reduceren tot de aan het vredege-
recht aan te rekenen kosten; mocht dat echt niet mogelijk zijn, dan biedt het model 
nog altijd een mogelijkheid om een zgn. X-waarde in te voeren, weliswaar op het ni-
veau van de globale gebouwgerelateerde kosten (niet enkel voor elektriciteit of voor 
huur,…), maar wel met mogelijkheid voor onderscheid op niveau van de kostensoor-
ten (gangen, zittingszalen, kabinetten, …).  
 
Voor de verdeling van de gebouwgerelateerde kost over de producten werd in twee 
stappen gewerkt.  
 
In een eerste stap werden deze kosten verdeeld over zestien soorten lokalen en 
ruimten (te zien als kostensoorten). Als verdeelsleutel werd daarbij uitgegaan van de 
gewogen oppervlakte. Daartoe werd in eerste instantie de oppervlakte van elk soort 
ruimte bepaald (via de databank van de Regie der Gebouwen of door het ter plekke 
opmeten of optekenen).Vervolgens kreeg de oppervlakte van elke ruimte een ge-
wicht mee: een vierkante meter sanitaire ruimte vertegenwoordigt bijv. (in termen van 
schoonmaak, …) een grotere kost dan een vierkante meter archief. Om tot de gewo-
gen oppervlakte van elke ruimte te komen, werd de reële oppervlakte vermenigvul-
digd met een factor, zoals aangegeven in de tabel hieronder8.  
 
 

Aard ruimte gewichtsfactor 
zittingszaal 1,00 
raadkamer (als niet kabinet VR) 1,00 
kabinet VR als combinatie met RK) 1,00 
kabinet VR (als afzonderlijke RK) 1,00 
kantoor hoofdgriffier 1,00 
kantoorruimte rest griffiepersoneel 1,00 
specifieke archiefruimte 0,25 
specifieke documentatieruimte 0,25 
sanitair personeel 4,00 
sanitair publiek 4,00 
keuken - refter - ruimten 2,00 
ruimten derden (spreekruimte advocaten., bureau rechtsbijstand.,…) 1,00 
gangen + trappen 1,00 
garage / parking eigen personeel 0,20 
garage / parking bezoekers 0,20 
kelder, zolder, … 0,20 

 
 
 
                                                 
8 Het toegekende gewicht is gebaseerd op de door het Adviesbureau ABC in 1994 voor het College 
van Secretarissen-generaal uitgevoerde studie ‘Audit logistiek – Diepteonderzoek Schoonmaak’ en 
het bijbehorende model ‘Augias’ voor de bepaling van de noden aan schoonmaakpersoneel in een 
gebouw. 
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De op die manier bekomen bedragen (zestien in totaal, een voor elke kostensoort of 
soort ruimte) werden dan op hun beurt verdeeld over de producten. Over welke pro-
ducten een bepaalde kostensoort werd geventileerd en volgens welk verdeelcriterium 
dit gebeurde, was afhankelijk van de soort ruimte.   
 
Voor acht soorten ruimten, werd de kost verdeeld over het geheel van de producten 
en activiteiten waaraan in het betreffende vredegerecht werd gewerkt. Deze verde-
ling gebeurde volgens de tijdsbesteding van de groep “griffiers en administratief per-
soneel” of m.a.w. het voltallige personeel van het vredegerecht met uitzondering van 
de rechters (omdat die – weliswaar sterk afhankelijk van plaats tot plaats – ook voor 
een belangrijk deel van hun tijd thuis werken).  Deze acht kostensoorten (en ruimten) 
zijn specifieke archiefruimten, het geheel van kelders en zolders, sanitaire ruimte 
voor bezoekers, sanitaire ruimte voor personeel, het geheel van ruimten voor eten en 
koken, het geheel van gangen en trappen, garage of parkeerruimten voor personeel 
en, tenslotte, garage en parkeerruimte voor bezoekers.  
 
Daar waar er een specifieke ruimte voor documentatie is, werd de kost daarvan inte-
graal toebedeeld aan de activiteiten “opleiding” (C_02) & “informatieverschaffing” 
(C_03). De interne verdeling tussen de twee activiteitencategorieën gebeurde in de-
zelfde proportie als de tijdsbesteding van het geheel van het personeel (met uitzon-
dering van de magistraten) voor diezelfde activiteiten.  
 
De kantoorruimten, met uitzondering van het kabinet van de rechter of het kantoor 
van de hoofdgriffier, vormden één kostensoort. De kost werd verdeeld over alle pro-
ducten en activiteiten waar minstens een griffier (uitgezonderd de hoofdgriffier) of 
een administratief personeelslid aan bijdroeg, en wel in functie van de tijdsbesteding 
van deze personeelsgroep aan deze producten en activiteiten.  
 
De kost van het kantoor van de hoofdgriffier werd uitsluitend verdeeld over de pro-
ducten en activiteiten waartoe de hoofdgriffier in het betreffende vredegerecht bij-
droeg, in dezelfde proporties als zijn tijdsbesteding aan deze producten en activitei-
ten. In geval een kanton meerdere hoofdgriffiers telde werd de som van de opper-
vlakten van hun kantoren gemaakt en dit als één ruimte beschouwd; voor de tijdsbe-
steding betreft het in dat geval het geheel van de hoofdgriffiers.  
 
Eenzelfde redenering werd gevolgd voor het kabinet van de vrederechter(s).  Ook in 
geval van meerdere vrederechters met elk een eigen kantoor werd dit als één soort 
ruimte beschouwd. Er werd wel een onderscheid gemaakt tussen kabinetten die 
eveneens dienst deden als raadkamer en kabinetten die quasi niet als raadkamer 
werden gebruikt (omdat er daarvoor een afzonderlijke ruimte bestaat). In beide ge-
vallen gebeurde de verdeling van de kost over producten waar een vrederechter in 
tussenkwam en à rato van zijn (of hun – in geval van meerdere rechters) tijdsbeste-
ding.  
 
In geval het kabinet van de vrederechter bijna nooit als raadkamer werd gebruikt, en 
er een aparte ruimte als raadkamer dienst deed, werd de kost van deze ruimte ver-
deeld over de producten V_01, V_03, V_04, V_06, V_07 en eventueel (enkel als ver-
zoeningen niet op zitting werden behandeld) ook over de producten IV_01 en IV_02.  
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Voor de bij deze productennummers horende productetiketten: zie hoofdstuk 2, punt 
3.1. Voor de interne verdeling over deze producten werd ook hier de tijdsbesteding 
van de rechter(s) gebruikt.   
 
De kost van de zittingszaal werd verdeeld over de producten waarvan de totstand-
koming zich minstens voor een deel in deze ruimte afspeelde: alle producten van de 
categorieën I, II en III, evenals product V_02 en eventueel – voor zover die niet in 
raadkamer werden behandeld – de producten IV_01 en IV_02. De interne verdeling 
gebeurde proportioneel aan de tijdsbesteding van de rechter.  
 
Tenslotte werd de kost van eventuele ruimten ten dienste van derden (spreekruimte 
voor advocaten, een kantoor voor het bureau voor rechtsbijstand, …) verdeeld over 
alle producten van de categorieën I t.e.m. V, en wel à rato van de tijdsbesteding van 
het geheel van het personeel met uitzondering van de magistraten.  
 
 
Voor alle niet aan personeel gebonden ruimten, laat het model toe dat rekening 
wordt gehouden met de mogelijkheid dat de lokalen met andere instanties worden 
gedeeld (zittingszalen, gangen, sanitair, parking). Voor zover hiermee al niet was 
rekening gehouden bij de totale kostprijs van de gebouwgerelateerde kosten, dan 
kon dit probleem nog worden opgevangen door het voorzien van een X-waarde bij 
de betreffende kostensoort (ruimte). 



 
 
 

Deel II 
 
 
 
 

Een model voor de kostprijsberekening 
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HOOFDSTUK 1: BESCHRIJVING VAN HET MODEL 
 
 
 
1. BASISPRINCIPES 
 
 
In deel I werd omschreven welke elementen een rol spelen bij de kostprijsberekening 
van de gerechtelijke producten en hoe daarmee werd rekening gehouden.  
 
Voor de verdeling van de kosten (per soort) over de producten (kostendragers) werd 
gebruik gemaakt van rekenkundige en logische operatoren. Het geheel van inge-
voerde gegevens, uitgevoerde bewerkingen en weergegeven resultaten is wat hier 
het ‘JustPaxmodel’ (verder kortweg ‘het Model’) wordt genoemd. Dit Model werd op-
gemaakt in een rekenbladvorm.  
 
Dit hoofdstuk  maakt de lezer wegwijs in dit rekenblad zodat hij of zij vervolgens in 
staat is de resultaten van de berekeningen te lezen en te interpreteren en – op ter-
mijn misschien nog belangrijker – ook bij machte is gegevens in te voeren.  
 
 
1.1. Een model in Excel 
 
Het Model is opgemaakt in de 2003 versie van Excel, het rekenblad van Microsoft. 
Dit is in principe niet problematisch voor wie het recentere Excel 2007 gebruikt, en 
zelfs wie gebruik maakt van OpenOffice Calc zou geen grote moeilijkheden mogen 
ondervinden.   
 
Wie geen kaas gegeten heeft van bovenvermelde programma’s hoeft echter niet te 
wanhopen: de invoergedeelten, evenals de bekomen resultaten zijn ook als papieren 
versie te verkrijgen. Het wordt dan iets moeilijker om zelf simulaties uit te voeren, 
maar desgewenst kan de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Or-
de (cmro.cmoj@just.fgov.be) (schriftelijk) ontvangen gegevens zelf invoeren en de 
resultaten op papieren drager bezorgen. In die zin is dit hoofdstuk dus eveneens be-
langrijk voor leken op het vlak van rekenbladen.  
 
 
1.2. Eén model per vredegerecht 
 
De werkeenheid voor JustPax is het vredegerecht. Dit uit zich ook in het Model. Per 
vredegerecht bestaat er een rekenblad (samengesteld uit verschillende werkbladen, 
zoals verder wordt uitgelegd). De naam van dit rekenblad bestaat steeds (naast de 
xls-extensie) uit drie combinaties van letters, leestekens of getallen, waarbij de laats-
te combinatie eigen is aan één vredegerecht. Zo staat JP_MOD_AN5 voor Antwer-
pen vijfde kanton en JP_MOD_TN2 voor het tweede kanton van Doornik. Niets belet 

mailto:cmro.cmoj@just.fgov.be


JustPax - Deel II Hoofdstuk 1 Modelbeschrijving 
 
 

 

 .bewww.cmro-cmoj.be   66 

dat de gebruiker, wanneer hij simulaties uitvoert e.d. andere karakters aan de naam 
toevoegt; bijv. JP_MOD_AN5_2009 of JP_MOD_TN2_TEST.  
 
Bovenvermelde heeft twee implicaties: 
 

• een vredegerecht met meerdere zetels zal die zetels niet afzonderlijk te-
rugvinden (tenzij in het gebouwgerelateerde deel – zie later); 

• een rekenblad met het geheel van de vredegerechten (van de steekproef 
of van de gehele ‘populatie’) is slechts een tweede stap, opgebouwd uit de 
gegevens van de rekenbladen per vredegerecht. 

 
 
1.3. Gegevens op jaarbasis 
 
Alle in het Model vermelde volumes en kosten hebben betrekking op een volledig 
kalenderjaar. Ook de verdeling van de aan de producten bestede tijd, evenals de 
beschikbare tijd (fulltime, parttime,…) zijn telkens bekeken op jaarbasis.  
 
De Modellen per vredegerecht zijn (zie deel III) volledig ingevuld met de gegevens 
van 2007 (bij de start van de constructie van het Model het meest recente jaar waar-
voor gegevens konden worden ingezameld). Wil men het Model voor een ander jaar 
gebruiken (teruggaan in het verleden of invullen voor recentere of zelfs toekomstige 
jaren), dan zal men dus voor elk ingevoerd gegeven moeten nagaan of de situatie 
van 2007 moet worden aangepast (of men kan met een volledig leeg model begin-
nen). De in te voeren gegevens zijn echter zo gestructureerd dat het wijzigen ervan 
geen al te grote inspanning vergt (de moeilijkheid zal hier eerder zijn om aan de ge-
gevens zélf te komen).  
 
 
1.4. Kenmerken en afspraken 
 
Het Model is een Excel-bestand (‘werkmap’), opgebouwd uit 33 werkbladen. De 
werkbladen zijn onderverdeeld in vier grote groepen: 
 

• Elf inputbladen (groene tabs), waar gegevens moeten worden ingevoerd; 
• Elf outputbladen (blauwe tabs), waar de eindresultaten van de berekenin-

gen zijn op te vinden; 
• Vijf hulpbladen (gele tabs), om de eindgebruiker te helpen zijn weg te vin-

den in bijv. productbenamingen, scenario’s en werkbladen; 
• Zes intermediaire bladen (niet gekleurde tabs), waar allerlei tussenliggende 

berekeningen op staan genoteerd, nodig om de input in output om te zet-
ten.    

 
In de versie voor de eindgebruiker zijn de intermediaire bladen, evenals alle niet di-
rect relevante inhoud op de andere bladen onzichtbaar gemaakt.  
 
De geïnteresseerde gebruiker kan een volledig zichtbare versie downloaden van de 
website van de Commissie. Deze versie bevat fictieve gegevens voor een fictief vre-
degerecht.  
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Alle voor de eindgebruiker zichtbare cellen, hebben een kleur. Enkel in witte cellen 
kan een gegeven worden ingevuld, alle gekleurde cellen zijn beveiligd tegen schrij-
ven of verwijderen. In de met het rapport geleverde versie (deel III & bijlage A) zijn 
deze witte cellen desgevallend al ingevuld voor het jaar 2007.  
 
Voor het overige hebben de celkleuren enkel een betekenis bij de outputbladen. Hier 
worden absolute resultaten in het lichtblauw (turkoois), relatieve resultaten binnen 
een product in het lichtoranje, relatieve resultaten binnen een kostensoort in het 
lichtgroen (munt) en resultaten per volume-eenheid in het roze weergegeven.  
 
Wat het taalgebruik betreft, dient eveneens een onderscheid gemaakt te worden 
naar de grote groepen werkbladen: 
 

• De outputbladen zijn eentalig Nederlands of eentalig Frans, al naargelang 
door de eindgebruiker respectievelijk NL of FR is opgegeven in cel A3 van 
elk outputblad (is hier niets of iets anders ingevuld, dan krijgt men een En-
gelse versie). 

 
• De inputbladen bevatten doorgaans weinig tekst; afhankelijk van de be-

schikbare plaats (één van de bekommernissen was om een werkblad ook 
makkelijk en overzichtelijk in A4-formaat te kunnen afdrukken) en de lees-
baarheidsvereisten, werd hier geopteerd voor (het naast elkaar gebruiken 
van) volgende werkwijzen: 

 
• Het gebruik van afkortingen of codes: dit is bijv. het geval voor de 

productnummers (I_01, I_02,…) of voor de personeelscategorieën 
(J1, J2, G1,…); wat dergelijke code of nummering betekent is dan 
opgenomen op een hulpblad (bijv. producten) of als ‘celopmerking’9. 
 

• Het gebruik van (afkortingen in het) Nederlands en Frans naast of 
door elkaar, bijv. ‘papier’, ‘Standaardkost / Coût standard’, 
‘four.bur.b.’; zowel de context als de uitleg in dit gedeelte van het 
rapport maken dan duidelijk waarover het gaat. 

 
• Het gebruik van (afkortingen in) het Engels: bijv. ‘comp.’ voor com-

puters, ‘mail’ voor post, ‘building’, etc. Het gaat dan om een een-
voudig vocabularium  dat ook in de komende bladzijden wordt uitge-
legd.  
 

 De hulpbladen zijn steeds in het Nederlands en het Frans beschikbaar, in 
aparte bladen (met uitzondering van ‘cover’ waar in het enige blad een 
taalkeuze kan worden ingevoerd). 

 
 Voor de intermediaire bladen is niet gelet op de taalkeuze. Enerzijds zijn 

deze bladen voor de eindgebruiker niet zichtbaar. Wie toch interesse heeft 

 
9 Een cel met een opmerking is herkenbaar door een rood driehoekje rechtsboven; de opmerking 
wordt zichtbaar door met de muiscursor over de cel te strijken. 
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voor deze werkbladen, zal merken dat het vooral de formules zijn die be-
langrijk zijn en deze verschijnen in de taal van het gebruikte excelpro-
gramma.  

 
De namen van de werkbladen zijn altijd in het Engels. Deze naam is steeds te vinden 
onderaan het scherm (zie rode pijl op fig. 1), en bij een uitgeprinte versie bovenaan 
het blad in het midden (zie rode pijl op fig. 2).  
 
 

 
Figuur 1 

 
 

 
Figuur 2 
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2. HULPBLADEN 
 
 
 
2.1. ‘Cover’ 
 
Dit is het voorste blad in de reeks werkbladen waaruit het Model is opgebouwd.  
 
Als men bij het openen van het bestand niet direct dit blad op scherm heeft, kan men 
er in 2 klikken op terecht komen door het gebruiken van de tab-werkbalk: klikken op 

 en vervolgens op de tab ‘cover’ (rode pijlen 1 en 2 op fig. 3). De taal kan men 
instellen in cel D6 (‘NL’ of ‘FR’ ingeven – zie pijl 3 op fig. 3).  
 
 

 
Figuur 3 

 
Niet alleen krijgt men op dit blad een overzicht van de verschillende zichtbare werk-
bladen in het Model, via de hyperlinks in de cellen onder ‘quicklinks’ kan men ook 
vlug naar een welbepaald werkblad gaan (zie pijl 4 op fig. 3). Behalve de eerder ge-
noemde cel D6, zijn er slechts twee cellen wit: zij zijn bedoeld om resp. de naam van 
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het vredegerecht en een verduidelijking omtrent de gebruikte gegevens (bijv. ‘jaar 
2007’, ‘simulatie’,…) in onder te brengen.  
 
 
2.2. ‘Productlabels etc. NL’ en ‘productlabels etc. FR’ 
 
Op deze bladen staat resp. in het Nederlands (zie fig. 4) en het Frans een overzicht 
van alle producten, met het bijhorende (en op de inputbladen gebruikte) nummer, de 
volume-eenheid waarin het volume van het product is uitgedrukt en de indicatoren 
die in het model in het kader van het product zijn voorzien.  
 
 

 
Figuur 4 

 
Vooral voor een goed begrip van het blad ‘INPUT C = products’ (zie verder) zijn deze 
hulpbladen belangrijk.  
 
 
2.3. ‘Costs and scenarios NL’ en ‘costs and scenarios FR’ 
 
Zoals reeds in hoofdstuk 1 van deel I werd aangegeven, kan een gebruiker afhanke-
lijk van zijn bekommernis geïnteresseerd zijn in verschillende (combinaties van) kos-
ten. Vandaar dat voor diverse kostensoorten ook ruimte is voorzien om meerdere 
kostprijzen in te voeren: standaard personeelskost, werkelijke personeelskost, ge-
bouwkost voor de samenleving, gebouwkost voor de FOD Justitie, standaard compu-
terkost of werkelijke computerkost,…  Vertrekkende vanuit een aantal perspectieven 
(lokaal, FOD, samenleving) werden voor de output een aantal scenario’s voorzien. 
Het hulpblad ‘costs and scenarios NL’ (fig. 5) geeft weer wat onder elk scenario dient 
verstaan te worden en welke kost voor elke kostensoort in een bepaald scenario is 
weerhouden.  
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Figuur 5 

 
 
 
3. INPUTBLADEN 
 
 
De categorie inputbladen valt uiteen in 2 grote subcategorieën. Zes bladen waarvan 
de naam begint met ‘INPUT’ gevolgd door het cijfer 1, 2, 3, 4, 5 of 6 vormen de eer-
ste subcategorie. De overige bladen, waar ‘INPUT’ wordt gevolgd door een letter of 
0, vormen de tweede subcategorie.  
 
De bladen van de eerste subcategorie hebben steeds eenzelfde structuur; voor de 
bladen van de tweede subcategorie ligt dit anders.  
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3.1. Gemeenschappelijke kenmerken van de ‘INPUT 1…’ t.e.m. 

‘INPUT 6…’ bladen 
 
 

 
Figuur 6 

 
Het centrale gedeelte van dergelijk werkblad (zone 1 op fig. 6 en fig. 7) bevat de ver-
deelsleutels van de betreffende kostensoort (personeel, computers, ruimten in ge-
bouwen,… - één kostensoort per blad) over de producten. Elke kolom heeft betrek-
king op één element van de kostensoort: één persoon, één computer, één soort 
ruimte,…  De identificatie van dit element staat in de zone bovenaan het blad (zone 2 
op fig. 6).  
 
 

 
Figuur 7 
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Onderaan het blad (zone 2 op fig. 7) is plaats om per element W-, X- en Y- waarden 
aan te geven. Zoals in Deel I (Hoofdstuk 3) al beschreven, hebben X- en Y- waarden 
betrekking op gedeeltelijke afwezigheden in het jaar, al dan niet ten laste van het 
betreffende vredegerecht en wordt met een W-waarde van 2 of meer aangegeven 
dat 2 of meer apparaten identiek zijn (zelfde gebruiker, zelfde type) maar op een ver-
schillende locatie worden gebruikt (komt dus enkel voor in vredegerechten met meer 
dan 1 zetel). Merk op dat er altijd (ook voor niet gebruikte kolommen) een W-waarde 
moet ingevuld zijn (als defaultwaarde staat er een 1), dit om bij de verdere verwer-
king delingen door 0 te vermijden. 
 
De zone aan de linkerkant van het blad (zone 3 op fig. 6  en op fig. 7) bevat de pro-
ductencodes. Een laatste belangrijke zone (zone 4 op fig. 6) is het celbereik waar de 
kostprijzen worden vermeld (totale kost van één element van een kostensoort); soms 
dient deze hier manueel te worden ingegeven (witte cellen), soms betreft het een 
resultaat van elders ingegeven data. Omdat het voor de kostenverdeling van bepaal-
de kostensoorten een rol speelt of verzoeningen al dan niet in de zittingszaal worden 
behandeld, is op bepaalde bladen hiervoor een vak voorzien (zone 5 op fig. 6). Ten-
slotte is helemaal onder het blad (zone 4 op fig. 7) ook de datum van de laatste aan-
passing van de gegevens te zien (voor de samen met dit rapport afgeleverde versie 
is deze datum vastgesteld op 15 juli 2009).  
 
 
3.2. ‘INPUT 1 = pers’ 
 
Kenmerkend voor dit blad is dat – anders dan bij de computers in fig. 6 en fig. 7 – in 
de centrale zone witte velden staan (zone 1 op fig. 8). Het betreft de tijdsverdeling 
van elk personeelslid over de producten, bekomen zoals beschreven in punt 3.1. van 
hoofdstuk 3 van deel I. Het gaat steeds om 100% tijd; voor zover het niet gaat om 
een voltijdse tewerkstelling is dit opgevangen door de X-waarde (X=20 = 20% afwe-
zig en dus 80% aanwezig). 
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Figuur 8 

 
In de identificatiezone (zone 2 op fig. 8) geven p1 t.e.m. p12 volgnummers van per-
sonen aan. Met dit nummer wordt op andere inputbladen de voornaamste gebruiker 
van computers of printers aangegeven (zie aldaar). De rij ‘init’ bevat cellen die de 
initialen van deze personen kunnen bevatten, zodat men plaatselijk kan herkennen 
welke persoon onder welk p-nummer schuilgaat. De rij beginnend met ‘cat’ dient voor 
elk persoon de code voor de beroepscategorie te bevatten. De weerhouden be-
roepscategorieën werden omschreven in deel I, hoofdstuk 1 (punt 3.1). De te hante-
ren codes worden weergegeven door met de muiscursor over cel A3 (met het woord 
‘cat’ erin) te strijken (zorg er wel voor dat de bovenkant van het rekenblad zichtbaar 
is, bijv. door eerst tegelijk de toetsen ‘Ctrl’ en ‘Home’ in te drukken). 
Wat de ‘Cost’ rijen betreft (zone 3 op fig. 8): onder Cost1 hoort de werkelijke perso-
neelskost thuis (rekening houdend met anciënniteit e.d., terwijl Cost2 een gemiddel-
de kost voor elke beroepscategorie weergeeft (zie deel I, hoofdstuk 1, punt 3.1). 
Cost1 dient op dit blad te worden ingegeven, terwijl Cost2 (standaardkost) wordt in-
gegeven op het blad ‘INPUT A = pers stand cost’. Cost3 wordt in dit stadium niet ge-
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bruikt. Op termijn zou hier bijv. ook een deel van de centrale kost van het perso-
neelsbeheer (op de FOD) kunnen worden ingegeven.  
 
 
3.3. ‘INPUT 2 = computers’ 
 
In het bovenste gedeelte van dit werkblad (zie fig. 9) dient voor elke computer 
(comp1, comp2,…) ingegeven te worden: 
 

• Om welk type computer het gaat: desktop (code ‘DT’) of laptop (code ‘LT’) 
 

• Wie de voornaamste of exclusieve gebruiker ervan is: dit kan gaan om de 
op vorig werkblad vermelde personen (p1, p2,…) of om gebruikersgroe-
pen. Ook is er een categorie voor computers die in de zittingszaal staan. 
Voor de ventilering van de kost van laatstgenoemde computers is het ook 
belangrijk te weten of verzoeningen al dan niet in de zittingszaal worden 
behandeld: dit wordt aangeduid met een ‘Y’ (yes) of ‘N’ (no) in cel N7. Het 
volledige overzicht van mogelijke gebruikers(groepen) en de in te vullen 
codes, bekomt men door met de muiscursor over cel A3 (met het woord 
‘user’ erin) te strijken (zorg er wel voor dat de bovenkant van het rekenblad 
zichtbaar is, bijv. door eerst tegelijk de toetsen ‘Ctrl’ en ‘Home’ in te druk-
ken).  
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Figuur 9 



JustPax - Deel II Hoofdstuk 1 Modelbeschrijving 
 
 

 

 .bewww.cmro-cmoj.be   77 

 
Onderaan het werkblad is ruimte voorzien om aan te geven dat een computer wordt 
gedeeld met een ander kanton (X-waarde), een deel van het jaar niet kon gebruikt 
worden (Y-waarde) etc. Zie in dit verband punt 3.2 van hoofdstuk 3 van deel I. Voor 
de W-waarde kan ook verwezen worden naar punt 3.1 hierboven. 
 
Momenteel wordt alleen met een standaardkost (voor een laptop of voor een desk-
top) gewerkt, zodat alleen de rij Cost2 wordt gebruikt (die, zodra een type computer 
is ingegeven, automatisch wordt ingevuld met een gegeven uit het blad ‘INPUT B = 
mat unit cost’).  
 
 
3.4. ‘INPUT 3 = printers’ 
 
Dit blad (zie fig. 10) is op twee uitzonderingen na volledig identiek aan het invoerblad 
voor computergegevens, besproken in 3.3.  
 
 

 
Figuur 10 

 
Het eerste verschilpunt betreft het ‘type’: hier wordt per printer (print1, print2,…) aan-
gegeven of het om een groepsprinter (code ‘T’) of een individuele printer (code ‘E’) 
gaat. De tweede en belangrijkste afwijking staat echter onderaan het werkblad (zie 
de rode zone op fig. 10). Hier is plaats voorzien om voor elke printer de stand van de 
teller (op te roepen via het menu van de printer) in te geven (in een cel naast ‘paper 
count’), evenals de datum waarop die stand werd genoteerd (in een cel naast ‘date 
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count’) en (in een cel naast ‘date start’) de datum vanaf wanneer de teller loopt 
(eveneens op te roepen via het menu van de printer). Op basis van deze gegevens 
wordt (in een cel naast ‘# paper/yr’) een jaarlijks papierverbruik per toestel berekend, 
hetgeen een informatiebron is bij het bepalen van het totale jaarlijkse papierverbruik 
(zie verder bij de bespreking van het blad ‘INPUT D = mat volume’). Merk op dat er 
voor de data ook defaultwaarden zijn ingegeven (1/06/09 en 31/5/09): dit is enkel om 
te beletten dat er ongeldige delingen door 0 zouden gebeuren maar heeft voor de 
rest (als er geen tellerwaarde is ingegeven) geen enkele invloed.  
 
 
3.5. ‘INPUT 4 = cop fax scan cam’ 
 
Dit blad (fig. 11) bevat gegevens i.v.m. kopieerapparaten, faxtoestellen, scanners en 
fototoestellen. 
 
 

 
Figuur 11 

 
Het enige verschilpunt met het onder 3.3 besproken inputblad voor computers is het 
type. Hier wordt C voor kopieerapparaten, F voor faxen, S voor scanners en D voor 
digitale camera’s ingevoerd. Het volledige overzicht van de codes en bijbehorende 
type toestellen bekomt men door met de muiscursor over cel A2 (met het woord ‘ty-
pe’ erin) te strijken (zorg er wel voor dat de bovenkant van het rekenblad zichtbaar is, 
bijv. eerst tegelijk de toetsen ‘Ctrl’ en ‘Home’ in te drukken).  
 
Omdat kopieerapparaten, faxen en scanners voor het geheel van het vredegerecht 
dienen en digitale fototoestellen rechtstreeks aan de vrederechter kunnen gekoppeld 
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worden, dient de rij ‘users’ niet ingevuld te worden. Omdat een digitaal fototoestel 
niet per zetel maar per kanton wordt toegewezen, is er in dit geval ook geen W-
waarde voorzien.  
 
 
3.6. ‘INPUT 5 = other mat’ 
 
Hier staan gegevens i.v.m. de kostprijs en de verdeling ervan over de producten van:  
 

• papier (‘papier’) 
• documentatie (‘documentat.’) 
• telecommunicatie (‘telecom’) 
• verzending van post (‘mail’) 
• verplaatsingen, met onderscheid naargelang: 

• verplaatsingskosten van de vrederechter doordat er meerdere ze-
tels in het kanton zijn (‘km ztl/sièg.J’) 

• verplaatsingskosten van de griffie(rs) doordat er meerdere zetels in 
het kanton zijn (‘km ztl/sièg.G’) 

• verplaatsingskosten in het kader van de in observatiestelling en op-
volging van geesteszieken (‘kilom. psy’) 

• meubilair, met onderscheid tussen: 
• meubilair voor de vrederechter(s) (‘meub. J’) 
• meubilair voor de mensen van de griffie (‘meub. G’) 

• bureelbenodigdheden (‘four.bur.b.’) 
• representatie (‘repres.’). 

 
 

 
Figuur 12 

 
Op dit werkblad (zie fig. 12) dient in de huidige stand van zaken geen enkel gegeven 
ingevoerd te worden. Voor de kostensoorten op dit blad, wordt momenteel enkel 
‘Cost1’ gebruikt en die wordt automatisch berekend op basis van in andere werkbla-
den (vnl. ‘INPUT B = mat unit cost’) ingegeven data. Ook de W-, X- en Y-waarden 
moeten hier niet ingevuld worden: alle kosten hebben uitsluitend betrekking op het 
betreffende vredegerecht.  
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3.7. ‘INPUT 6 = build’ 
 
 

 
Figuur 13 

 
Ook op dit blad (fig. 13) worden in de actuele versie alle gegevens automatisch afge-
leid van gegevens die op andere werkbladen (vnl. ‘INPUT 0 = BUILDCOST’) zijn in-
gevoerd. Het betreft de aan de huisvesting gerelateerde kosten, die zijn verdeeld 
over 16 kostensoorten, in casu soorten ruimten of oppervlakten, aangeduid met de 
letter-getal combinaties S01 t.e.m. S16 (S voor space of surface): 
 

• S01 = zittingszaal 
• S02 = raadkamer (als dit een andere ruimte is dan het kabinet van de vre-

derechter) 
• S03 = kabinet vrederechter (als deze ruimte ook dienst doet als raadka-

mer) 
• S04 = kabinet vrederechter (als deze ruimte geen dienst doet als raadka-

mer) 
• S05=  kantoor hoofdgriffier 
• S06 = kantoorruimte rest griffiepersoneel 
• S07 = specifieke archiefruimte 
• S08 = specifieke documentatieruimte 
• S09 = sanitair personeel 
• S10 = sanitair publiek 
• S11 = keuken-/refterruimtes 
• S12 = ruimten derden (spreekruimte advocaten, bureau rechtsbijstand, …) 
• S13 = gangen + trappen 
• S14 = garage / parking eigen personeel 
• S15 = garage / parking bezoekers 
• S16 = kelder / zolder.  

 
De gegevens voor S14 t.e.m. S16 werden momenteel nog niet in het model ingege-
ven (wegens te disparaat). 



JustPax - Deel II Hoofdstuk 1 Modelbeschrijving 
 
 

 

 .bewww.cmro-cmoj.be   81 

 
Wanneer dergelijke ruimten gedeeld worden met andere instanties (bijv. een ander 
kanton), dan werd hiermee reeds rekening gehouden bij de invoer elders in het Mo-
del (bijv. voor een zittingszaal van 50m² die gelijkmatig wordt gebruikt door 2 kantons 
wordt maar 25m² per vredegerecht geteld). Het is in de actuele versie van het model 
bijgevolg niet nodig om X of Y-waarden in te vullen. Voor een vredegerecht met 
meerdere zetels worden op het blad ‘INPUT 0 = BUILDCOST’ gebouwgegevens per 
gebouw ingegeven maar vervolgens opgeteld. Een W-waarde is bijgevolg eveneens 
overbodig.  
 
 
3.8. ‘INPUT 0 = BUILDCOST’ 
 
Dit werkblad bestaat uit drie zones.  
 
 

 
Figuur 14 

 
In de eerste zone van het werkblad (zie fig. 14) is ruimte voorzien om bedragen in te 
geven voor elke in Hoofdstuk 1 van deel I (punt 3.13) vermelde categorie van ge-
bouwgerelateerde kosten. Het gaat om volgende kosten (met tussen aanhalingste-
kens ook het  in het model hiervoor gebruikte etiket): 
 

• de eigenlijke huisvesting: huur of een equivalent daarvan  ‘Rent’ 
• de beveiliging en bewaking van het gebouw  ‘Security’ 
• het onderhoud van het gebouw en eventueel van parking en/of tuin: poor-

ten, liften, centrale verwarming, schilderwerken,…  ‘Mainten.’ 
• de schoonmaak van het gebouw, onderverdeeld in: 

• personeel  ‘Clean (HR)’ 
• reinigen van ruiten  ‘Clean (wind.)’ 
• schoonmaakproducten  ‘Clean (Prod.)’ 

• het verbruik van energie en water  ‘E + H2O’. 
 
Omdat in bepaalde gevallen enkel een gecombineerde kostprijs bekend is (waar bijv. 
de FOD Justitie aan een gemeente een bedrag betaalt die zowel huisvesting als on-
derhoud of energieverbruik dekt), is in het model ook nog een categorie ‘All in cost’ 
voorzien.  
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Voor elke categorie kosten is er plaats om twee bedragen in te geven, afkomstig van 
verschillende bronnen. In de huidige versie van het model zijn (voor 2007) voor elk 
van de gebouwgerelateerde kosten volgende bronnen gebruikt: 
 
 

categorie Bron 1 (‘source 1’) Bron 2 (‘source 2’) 

‘Rent’ Huurbedrag bekomen via de databank van 
de Regie der Gebouwen (Hydra) 

Huurprijs berekend door een huurprijs per 
m² ( ) te vermenigvuldigen met de door het 
vredegerecht bezette oppervlakte ( ) 

‘Security’ Bedrag bekomen van de FOD Justitie (DG 
RO - dienst gebouwen en materieel) Geen andere bron 

‘Mainten.’ Bedrag bekomen van de FOD Justitie (DG 
RO - dienst gebouwen en materieel) 

Berekening door een vaste prijs per m² ( ) 
te vermenigvuldigen met de door het vre-
degerecht bezette oppervlakte ( ) 

‘Clean (HR)’ Bedrag bekomen van de FOD Justitie (DG 
RO - dienst personeel) Simulatie met Augias ( ) 

‘Clean (wind.)’ Bedrag bekomen van de FOD Justitie (DG 
RO - dienst gebouwen en materieel) 

Afgeleid van het voor schoonmaakperso-
neel via Augias bekomen bedrag (toepas-
sing van de formule B = 1,05A – A waarin A 
de kost van schoonmaakpersoneel en B de 
kost van het ruitenwassen is) 

‘Clean (Prod.)’ Bedrag bekomen van de FOD Justitie (DG 
RO - dienst gebouwen en materieel) 

Afgeleid van het voor schoonmaakperso-
neel via Augias bekomen bedrag (toepas-
sing van de formule D = 1,05C – C waarin 
C de gezamenlijke kost van schoonmaak-
personeel en ruitenwassen is, en D staat 
voor de kost van de schoonmaakproduc-
ten) 

‘E + H2O’ Bedrag bekomen van de FOD Justitie (DG 
RO - dienst gebouwen en materieel) 

Berekening door een vaste prijs per m² ( ) 
te vermenigvuldigen met de door het vre-
degerecht bezette oppervlakte ( ) 

‘All in cost’ 
Bedrag bekomen van de FOD Justitie (DG 
RO - dienst gebouwen en materieel) 

Overbodig: overal nul wegens onderbren-
gen van alle kosten in de andere catego-
rieën 

 
( ) afgaande op de huurprijs per m² van vredegerechten waarvoor de reële huurprijs bekend was, en 
op een aantal op de immobiliënmarkt gevonden huurprijzen voor kantoorruimten, werd uitgegaan van 
volgende prijzen per m²: € 150 (voor recente gebouwen in de grootstad), € 100 (voor recente gebou-
wen in een provinciestad), € 50 (voor andere gebouwen: niet recent, landelijk,…); 
( ) het betreft de door het vredegerecht bezette oppervlakte, met uitsluiting van kelders, zolders, gara-
ges of parkingplaatsen; 
( ) deze vaste prijs per m² werd gebaseerd op de gemiddelde onderhoudsprijs per m² van de vredege-
rechten waarvoor de reële onderhoudsprijs bekend was, hetgeen neerkwam op ca. € 3,9/m²; 
( ) Augias is een model voor de berekening van de noden aan schoonmaakpersoneel, o.a. rekening 
houdend met diverse soorten ruimtes, ontwikkeld in 1994-95 door het bureau ABC van het toenmalige 
Ministerie van Ambtenarenzaken 
( ) deze vaste prijs per m² werd bekomen door de gemiddelde kost per m² te nemen van de vredege-
rechten waarvoor de reële prijs bekend was, wat resulteerde in een bedrag van € 17,52/m².  
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Met uitzondering van de kost van schoonmaakpersoneel zoals meegedeeld door de 
personeelsdienst van de FOD, worden al deze kosten opgegeven per gebouw. Het 
model voorziet ruimte voor 3 gebouwen (‘building 01’, ‘building 02’ en ‘building 03’).  
 
Het betreft ook steeds enkel de kost met betrekking tot het onderzochte vredegerecht 
(eventuele gedeelde kosten met andere instanties zijn dus al in mindering gebracht).  
 
Dat er plaats is voorzien om gegevens van diverse bronnen in te voeren, hoeft niet te 
duiden op een betrouwbaarheidsprobleem. Voor een vredegerecht dat “kosteloos” is 
ondergebracht in gemeentelokalen zal de databank van de Regie der gebouwen te-
recht geen huurprijs opgeven. Vanuit het perspectief van de FOD Justitie zijn er dan 
mogelijk ook nauwelijks kosten mee verbonden. Toch kan het interessant zijn te we-
ten wat vanuit het oogpunt van de samenleving de kostprijs is of wat er aan kosten 
zou rijzen wanneer men morgen niet meer in de lokalen van de gemeente zou te-
recht kunnen. Zo ook is het in de grote justitiepaleizen niet mogelijk om individuele 
schoonmakers (en hun wedde) toe te wijzen aan een specifiek vredegerecht, zodat 
ook hier enkel een tweede bron enige duidelijkheid brengt.  
 
Bovenstaande illustreert eveneens dat afhankelijk van de bekommernissen van de 
gebruiker van het Model, de ene of de andere kost (en dus de ene of de andere 
bron) interessant kan zijn. Vandaar dat er in het model ook plaats is voorzien om 
manueel drie kosten (‘COST 1’, ‘COST 2’,  ‘COST 3’) in te geven, al dan niet geba-
seerd op de in het model opgenomen bronnen. Welke bronnen men gebruikt om tot 
een kost te komen, kan worden ingegeven in de zone onderaan het werkblad (‘moti-
vation coupling source – cost’ – zie fig. 15).  
 
 

 
Figuur 15 
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De middenzone van het werkblad (fig. 16) is bestemd om per soort ruimte (S01 t.e.m. 
S16 – zie punt 3.7 hierboven) de oppervlakte op te geven waarover het vredegerecht 
beschikt.  
 
 

 
Figuur 16 

 
Vervolgens wordt in de cellen rechts van de ingebrachte gegevens een gewogen 
oppervlakte berekend, zoals dit uiteengezet werd in punt 3.13 van hoofdstuk 3 van 
deel I. Deze gewogen oppervlakte (‘weighted surface’) wordt enkel gebruikt om de 
totale gebouwkost te ventileren over de soorten ruimtes: een m² kantoor zal immers 
meer doorwegen in de huurprijs, schoonmaakkost e.d. dan bijv. een m² archief.  
 
 
3.9. ‘INPUT A = pers stand cost’ 
 
In punt 3.2 werd reeds vermeld dat op het blad ‘INPUT 1 = pers’ niet enkel de werke-
lijke personeelskosten worden ingebracht, maar dat er ook een standaard perso-
neelskost wordt getoond. Deze kost wordt, per beroepscategorie, ingevuld op het 
blad ‘INPUT A = per stand cost’.  Het betreft volgende (in 2007 bestaande) catego-
rieën en bijbehorende gebruikte codes: 
 

• J1 = vrederechter 
• J2 = toegevoegd rechter  
• G1 = hoofdgriffier 
• G2 = (e.a.) griffier 
• G3 = adjunct-griffier 
• C = assistent 
• D = medewerker 
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• KSCN = keuken- of schoonmaakpersoneel  
• HC = huisbewaarder 
• BM = bode ter terechtzitting. 

 
Hoe de thans in het model ingevoerde standaardkosten voor 2007 werden bekomen, 
wordt uitgelegd in Deel I, Hoofdstuk 1, 3.1.  
 
 

 
Figuur 17 

 
De gekleurde zone van het blad (zie fig. 17) geeft verder aan welke standaardwedde 
hoort bij welke persoon van het vredegerecht (p1, p2, …: zie blad ‘INPUT 1 = pers’).  
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3.10. ‘INPUT B = mat unit cost’ 
 
Dit werkblad (fig. 18) bevat een overzicht van diverse materiële kosten. Merendeel 
van de bedragen zijn al vooraf ingevuld en worden weergegeven in grijze cellen. Het 
gaat om eenheidskosten die normaal over langere termijn geldig zijn (de kost van 
een blad papier, de prijs van een briefomslag, …). Vaak betreft het ook forfaitaire 
bedragen (bijv. de datatransmissiekosten of de jaarlijkse kost voor meubilair per per-
soon). Hoe deze bedragen bepaald zijn geworden, is beschreven in Hoofdstuk 1 van 
Deel I, onder de punten 3.2 t.e.m. 3.12.  
 
 

 
Figuur 18 

 
Slechts 8 gegevens zijn vredegerecht-afhankelijk en worden in witte cellen weerge-
geven: 
 

o Het totaal uitgegeven bedrag aan postzegels en andere verzendingskosten 
(de rubriek ‘postage – stamps etc.: global’); 

o De eventuele kost die verbonden is aan het ophalen van de post op het vre-
degerecht (de rubriek ‘postage – collection: global’); 

o Het totale bedrag voor telefoongesprekken (de rubriek ‘telecom-voice’); 
o Het aantal rechters (titularis-vrederechters of toegevoegde rechters) op het 

vredegerecht  (de rubriek ‘# judges (fixed or added)’); 
o Het aantal zetels (de rubriek ‘number of places’); 
o Het bedrag voor boeken in vredegerechten die niet passen in een van de net 

boven deze cel vermelde combinaties van aantallen magistraten en aantallen 
zetels (de rubriek ‘other combinations’);  

o Het aantal personen voorzien op het kader (de rubriek ‘number of persons’); 
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o Het aantal rechters, toegevoegde rechters niet meegerekend (de rubriek ‘# 
judges (fixed only)’).  

 
Met uitzondering van de drie eerstgenoemde gegevens, gaat het steeds om data die 
moeten toelaten om van een eenheidskost te komen tot een totale kost.  
 
Getallen die in dit werkblad op een blauwe achtergrond staan, zijn volumes die van 
het werkblad ‘INPUT D = mat volume’ afkomstig zijn (zie verder onder 3.12). De in 
het oranje weergegeven getallen zijn resultaten die als input dienen op andere werk-
bladen.  
 
 
3.11. ‘INPUT C = products’ 
 
In dit werkblad (fig. 19) dient per product (aangegeven met hun nummer) het volume 
te worden ingebracht voor het onderzochte jaar. Daarnaast is ruimte voorzien om 
ook cijfergegevens in te voeren die betrekking hebben op factoren (indicatoren) die 
een invloed kunnen hebben op volume of kostprijs. Hoe voor 2007 aan de produc-
tenvolumes werd gekomen en meer uitleg over de indicatoren is te vinden in deel I, 
Hoofdstuk 2, respectievelijk onder de punten 2.2 en 2.3.  
 
 

 
Figuur 19 
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Vermits indicatoren kunnen verschillen van product tot product, is er op het werkblad 
enkel sprake van indicatorennummers (‘indic. 1’, ‘indic. 2’ etc.). ‘Indic. 1’ kan dus een 
andere betekenis hebben voor bijv. product I_01 (“percentage verstekvonnissen met 
specifieke motivering binnen het geheel van de verstekvonnissen”) dan voor bijv. 
product V_01 (“percentage gerechtelijke beslissingen inzake dringende en voorlopige 
maatregelen waarbij minstens één partij in persoon verscheen”) .  
 
Er is in het model plaats voorzien voor maximaal vijf indicatoren per product. Cijfer-
gegevens hieromtrent werden echter nog niet ingezameld zodat de ‘indic.’-cellen 
momenteel nog leeg zijn. 
 
Welke betekenis een bepaalde indicator bij een bepaald product heeft, is te vinden 
op de werkbladen ‘productlabels etc. NL’ en ‘productlabels etc. FR’. Een hyperlink 
bovenaan ‘INPUT C = products’ (zie rode pijl op fig. 19) brengt de gebruiker direct 
naar een van deze werkbladen, waar trouwens ook de volledige lijst van producten is 
te vinden, met vermelding van de gehanteerde volume-eenheden.  
 
 
3.12. ‘INPUT D = mat volumes’ 
 
Hier (zie fig. 20) worden de verbruiksgegevens van papier, briefomslagen en ver-
plaatsingskilometers opgegeven, evenals (onder de rubriek ‘REVIEWS (# subscripti-
ons)’) het aantal tijdschriftabonnementen.  
 
 

 
Figuur 20 
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Voor papier wordt enkel het gegeven in de cel B8 gebruikt voor de verdere verwer-
king in het model (‘to maintain as “TOTAL” ’). Hier kan men manueel een bedrag in-
vullen, eventueel geïnspireerd op de er boven vermelde gegevens en bronnen. Voor 
2007 betreft dit enerzijds het door de pilootsites zelf meegedeelde cijfer (de rubriek 
‘TOTAL (other sources)’). Vaak echter gaat het om de bestelde hoeveelheid papier 
en niet om de verbruikte. Vandaar dat een ander volume werd berekend op basis 
van de gekende printhoeveelheden (zoals ingegeven in het werkblad ‘INPUT 3 =  
printers’ – zie punt 3.4 van dit hoofdstuk), het door de pilootsites opgegeven gemaak-
te aantal kopies en een uit dit aantal kopies afgeleid aantal faxprints (nl. 1% van het 
aantal kopies).  
 
Voor de bepaling van het aantal gebruikte enveloppen (onder de rubriek ‘MAIL’) is 
eenzelfde redenering gevolgd, enerzijds vertrekkend van het door het vredegerecht 
zelf opgegeven aantal (bestelde) omslagen, anderzijds door de optelsom te maken 
van een aantal in de jaarlijkse statistieken terug te vinden rubrieken. Het uiteindelijk 
weerhouden getal (manueel in te voeren onder ‘to maintain as “total envelopes” ’) 
werd dan volgens een vaste verdeelsleutel opgedeeld in “normale” enveloppen en 
“andere”.  
 
In de laatste rubriek van dit blad zijn vier cellen voorzien om de in het beschouwde 
jaar verreden kilometers in op te geven, al naargelang het gaat om verplaatsingen 
die: 

r de vrederechter zijn gemaakt en vergoed worden omdat het kanton 
meerdere zetels heeft; 

 
o doo

o door leden van de griffie zijn gemaakt en vergoed worden omdat het kanton 
meerdere zetels heeft; 

o door de vrederechter zijn gemaakt in het kader van de in observatiestelling en 
opvolging van geesteszieken ; 

o door de (hoofd)griffier zijn gemaakt in het kader van de in observatiestelling en 
opvolging van geesteszieken.  

 
 
 
4. OUTPUTBLADEN 
 
 
Op de outputbladen staan de resultaten van de op de ingevoerde gegevens uitge-
voerde bewerkingen, nl. de kostprijs van de diverse gerechtelijke producten, op ver-
schillende manieren berekend en voorgesteld.  
 
In totaal zijn er 11 outputbladen. Op het laatste na hebben deze werkbladen steeds 
enzelfde structuur maar onderscheiden zij zich door de kostensoorten waarover ze 

• Output I werkbladen (er zijn er drie, elk met een eigen kostenscena-
rio) geven een overzicht van het geheel van de kosten, globaal en 

e
handelen:  
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ven de personeelskosten weer, met onderscheid tus-

verzicht van de hardware kosten: computers, 

• Output IV bevat de andere materiële kosten: papier, documentatie, 
telecommunicatie, post, verplaatsingskosten (km), meubilair, bu-
reelbenodigdheden en representatiekosten; 

werkbladen behandelen de gebouwkosten. Drie bladen 
ruimte, telkens vertrekkend van 

een andere kostenbepaling (andere bronnencombinatie). Het vierde 

fde is, wordt hier enkel een output I 

lk outpu  
omge
soorten, 
in absolu
 
 

per grote kostensoort: personeel, hardware, ander materieel, ge-
bouwen; 

• Output II bladen (twee in aantal, verschillend inzake kostenbereke-
ningswijze) ge
sen rechters, griffiers en ander personeel; 

• Output III geeft een o
printers en het geheel van kopieermachines, scanners, faxen en 
camera’s; 

• Output V 
geven een kostenoverzicht per soort 

werkblad heeft een andere structuur en zet de via drie verschillende 
manieren bekomen kosten naast elkaar.  

 
Omdat de opbouw van tien outputbladen dezel
blad besproken.  
 
Linksboven elk blad is er een cel waar men zijn taalkeuze kan ingeven (NL of FR).  
 
E tblad (zie fig. 21) bestaat verder uit vier grote zones met cijfergegevens,

ven door herkenningspunten in het lichtgeel of grijs: productnamen, kosten-
welke kost (cost1, cost2,…) in aanmerking is genomen en of men de kosten 
te cijfers (€) of relatief of nog per volume-eenheid gepresenteerd ziet.  

 
Figuur 21 

e lichtblauwe zone (zie fig. 22) geeft de absolute kost (in €) van elk van de gerech-
 
D
telijke producten voor het in het betreffende jaar voortgebrachte volume. Eerst per 
kostensoort (of subsoort), dan de totaalkost.  



JustPax - Deel II Hoofdstuk 1 Modelbeschrijving 
 
 

 

 .bewww.cmro-cmoj.be   91 

 

 
Figuur 22 

 
Onderaan is eveneens een groepering gemaakt volgens de grote categorieën van 
producten. Omdat in de actuele stand van beschikbare statistieken en databasege

t onderscheid tussen de producten van de categorieën I, II en III niet 
uraat te maken is, is er ook een subtotaal van I+II+III gemaakt.  

jv. naar hardware, of naar de kost van 
riffiepersoneel… 

 
 

-
gevens he
steeds acc
 
De lichtoranje zone (zie fig. 23) geeft een overzicht van hoe de totale kost van een 
product percentsgewijze gespreid is over de verschillende kostensoorten: hoeveel 
percent van de kost van een product gaat bi
g

 
Figuur 23 
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eperingen en subtotalen. 

e lichtgroene zone (fig. 24) bevat eveneens procentuele resultaten, maar ditmaal 
wordt weergegeven hoe de totale kost of de kost van een kostensoort procentueel 
over de producten is verdeeld. Hoeveel percent van de totale personeelskost gaat 
bijv. naar een welbepaald product.  
 
 

Opnieuw is deze oefening niet enkel voor elk product gemaakt, maar ook voor de 
bovenvermelde gro
 
D

 
Figuur 24 

 
Ook hier worden subtotalen en productengroepen weergegeven.  
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Tenslotte is in de roze zone (fig. 25) de eenheidskostprijs van de producten te zien: 
hoeveel kost één volume eenheid van het product.  
 

 
Figuur 25 

 
Bij eenheidskosten heeft het geen zin om totalen of subtotalen te maken.  
 

 oranje en roze zones steeds de resultaten van delingen (doo
 kost of een volume) worden weergegeven, is er een probleem wanneer 

en bepaald product in een vredegerecht niet werd aangemaakt gedurende de beke-
ul is mathematisch 

iet mogelijk. Dit resulteert dan in foutmeldingen van het type ‘#DEEL/0!’.  
 
Zoals reeds eerder aangegeven, is het laatste outputblad (zie fig. 26) anders van 
structuur en inhoud. Dit blad plaatst de drie invalshoeken om tot gebouwkosten te 
komen (kost voor FOD, kost voor samenleving en een kost via standaardberekenin-
gen die onderling vergelijken moet mogelijk maken) naast elkaar, zowel in absolute 
als in relatieve termen.  
  

Vermits in de groene,
een totale

r 

e
ken periode. Volume en totale kost zijn dan nul en delen door n
n
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Figuur 26 

 
In hoofdstuk 2 van deel II zal nader ingegaan worden op hoe de outputbladen gele-
zen kunnen worden: welke vragen kan men zich stellen, wat kunnen mogelijke ver-
klaringen van bepaalde cijfers zijn, etc.  
 
 
 
5. INTERMEDIAIRE BLADEN 
 
 
Het Model telt zes intermediaire bladen die een tussenschakel vormen tussen de in-
put- en de outputbladen: 
 

• ‘INTERMED 1 = pers’ 
• ‘INTERMED 2 = comp’ 
• ‘INTERMED 3 = print’ 
• ‘INTERMED 4 = cop fax scan cam’ 

rkbladen zijn verwerkt, is het op de intermediaire bladen dat 
ermee wordt rekening gehouden.  

 
De bladen hebben veelal eenzelfde structuur en staan bol van rekenkundige en logi-
sche formules (zie voorbeeld in fig. 27) 

 
• ‘INTERMED 5 = other mat’ 
• ‘INTERMED 6 = build’.  

 
Voor zover de in deel I van het rapport vermelde keuzen en overwegingen al niet in 
de input- of de outputwe
hi
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Figuur 27 

 
Zoals reeds in 1.4 gezegd, zijn de intermediaire bladen voor de eindgebruiker niet 
zichtbaar. Wie toch een beeld wil krijgen van hun inhoud, zal een volledig zichtbaar 
Model, ingevuld met een fictief voorbeeld, kunnen downloaden van het internet. 
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HOOFDSTUK 2: GEBRUIK VAN HET MODEL 
 
 
 
1. SITUERING – BENCHMARKING EN EXTRAPOLATIE 
 
 

hreven in hoofdstuk 1 van dit deel, genereert het model voor een bepaald 

 
Deze kostprijzen worden daarbij op vier verschillende manieren weergegeven:  
 

• Absolute kost (€) (weergegeven in blauwe zone op outputbladen); 
• Relatieve kost (%), waarbij de totale kost van 1 product (= 100%) opgesplitst 

wordt naar kostensoorten (weergegeven in oranje zone op outputbladen); 
• Relatieve kost (%), waarbij de totale kost van een vredegerecht (= 100%) op-

gesplitst wordt naar producten (weergegeven in groene zone op outputbla-
den); 

• Eenheidskost (€/volume), waarbij de kost van een product gedeeld wordt door 
het voortgebrachte volume (weergegeven in roze zone op outputbladen). 

 
Een volledig uitgeprinte versie van dergelijke outputresultaten zijn te vinden in bijlage 
A van dit rapport, vanaf blz. 19/97 t.e.m. blz. 97/97. 
 
Deze output levert al een massa informatie op, niet alleen over de totale kost van het 
vredegerecht of de kost van een specifiek product, maar ook over de kostenverhou-
dingen (bijv. personeelskost t.o.v. materiële kost, kost van rechter t.o.v. kost van grif-
fier, etc.).   
 
Toch zal er een sterke meerwaarde zijn wanneer men deze individuele resultaten in 
een bredere context kan zetten en vragen kan beantwoorden zoals:  
 

• is het “normaal” dat op “mijn” vredegerecht de personeelskost 79% van de 
totale kost bedraagt, of dat één volume-eenheid van product VI_01 € 33,71 
kost,…? 
 

• kan het resultaat van één vredegerecht of van het geheel van de pilootsites 
iets leren over het geheel van de vredegerechten? 

 
Er is dus m.a.w. zowel behoefte aan een ijkingskader (‘benchmark’), om er de resul-
taten van een vredegerecht mee te kunnen vergelijken, als aan een techniek van 
extrapolatie om op basis van de gekende resultaten van een aantal vredegerechten 

 
Zoals besc
vredegerecht elf outputbladen. Elk dergelijk outputblad geeft voor het geheel of een 
deel van de kostensoorten en vanuit een welbepaald oogpunt (scenario, bepaalde 
interpretatie van kostprijs) de kostprijs van elk product en productengroep en van de 
totaliteit van de producten.   
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 de steekproef) iets te zeggen over het geheel van de vredegerechten (= de ‘popu-
tie’ in de statistische betekenis van het woord).   

e volgende stappen doorge-
oerd: 

1. het toepassen van een aantal statistische bewerkingen op de resultaten van 

2. het opstellen van een typologie van vredegerechten.  

(=
la
 

m aan deze noden tegemoet te komen werden de tweO
v
 

de 19 pilootsites; 

 
 
 
2. STATISTISCHE BEWERKINGEN 
 
 

e individuele outputs (elke cD el van elk van de 11 outputbladen) van de 19 pilootsites 

orbeeld tot 

S 

werden naast elkaar gezet.   
 
Voor product VI_05 (gelegde of gelichte zegels), komt men aldus bijvo
volgende totale personeelskost (output II C 1), respectievelijk als absolute kost (mid-
delste rij op de tabel) en als eenheidskost (onderste rij): 
 
 
vredegerecht A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 
abs. kos  2366 748 11416 511 2229 3614 1510 4206 2508 620 2075 660 2550 1427 652 0 3216t (€) 3680 0 
eenh. kost 
(€) 123 263 125 408 102 203 129 79 175 148 103 160 165 232 102 326 - 179 - 

 
 
Op dergelijke cijferreeksen werden een aantal statistische parameters berekend.  

aarbij werd elke berekening uitgevoerd vanuit twD ee benaderingen, respectievelijk 

angeduid met een ‘1’ rechts onder hun symbool:

‘stat 1’ en ‘stat 2’ genoemd: 
 

1. Op basis van elk individueel outputgegeven van de totaliteit van de 19 pilootsi-
tes (n = 19).  De statistische parameters die op die manier werden berekend 
zijn a  1x , 1

~x , … 
 
2. Op basis van elk individueel outputgegeven van het aantal (omwille van het 

productievolume) betrokken pilootsites (n kan variëren van product tot pro-
duct, van kost tot kost,…).  De statistische parameters die op die manier wer-
den berekend zijn aangeduid met een ‘2’ rechts onder hun symbool: 2x , 2

~x , … 
 
Het onderscheid tussen beide benaderingen wordt duidelijk bij toepassing op bovenver-
melde personeelskosten voor product VI_05.  Neemt men het geheel van de 19 pilootsi-
tes (n1 = 19), dan bedraagt de gemiddelde absolute kost ( 1x ) dus 2315 €. Dit gemiddelde 
wordt beïnvloed door het feit dat twee pilootsites (Q en S) in de beschouwde periodes 
geen zegels hebben gelegd of gelicht (hun volume is nul, vandaar dat voor hen ook geen 
eenheidskost kan worden berekend). Als men de gemiddelde kost wil weten van de pi-
lootsites die wel het product hebben aangemaakt, dient men dus Q en S weg te laten (n2 
= 17), en dan bedraagt het gemiddelde ( 2x ) 2588 €. Voor de eenheidskost heeft het he-
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lemaal geen zin een gemiddelde kost te berekenen voor de 19 pilootsites ( 1x ); de gemid-
delde eenheidskost berekend op de sites die wel het product hebben aangemaakt in de 
beschouwde periode ( 2x ) bedraagt 178 €. 

ekende statistische parameters zijn de maximum- en minimumwaarde, het 
kenkundig gemiddelde, het rekenkundig gemiddelde met weglating van uiterste 

.1. De maximumwaarde (gebruikt symbool: Max) 

uwde reeks. Samen met de minimum-
aarde (zie 2.2) geeft het een idee van de spreiding van de resultaten. Als maxi-
umwaarde en minimumwaarde niet ver uiteen liggen duidt dit op redelijk homogene 

eld van product VI_05 is voor de absolute kost Max1 = 

l: Min) 

ft e g  waarde in de bes
  d  e

het bovenvermelde voorbeeld van product VI_05 is voor de absolute kost Min1 = 0 
n Min2 = 511.   

 
De ber
re
waarden (hieronder ‘gecorrigeerd gemiddelde’ genoemd), de mediaan en de stan-
daardafwijking.   
 
 
2
 
Het betreft de hoogste waarde in de bescho
w
m
resultaten.   
 
n het bovenvermelde voorbeI
11.416 = Max2.  
 
 
.2. De minimumwaarde (gebruikt symboo2

 
Het betre  d laa ste chouwde reeks. Samen met de maximum-
waarde (zie 2.1) geeft het een idee van de sprei ing van de r sultaten.   
 
n I
e
 
 
2.3. Het rekenkundig gemiddelde (gebruikt symbool: x )  
 
Dit
dit t
 
In het hier eeds eer-
der

 klassieke gemiddelde wordt bekomen door de som te maken van alle waarden en 
e delen door het totaal aantal waarnemingen (n).   

boven aangehaalde voorbeeld van product VI_05 is dus, zoals r
 vermeld, voor de absolute kost 1x  = 2315 en 2x  = 2588.   

bestaat de neiging dergelijk gemiddelde als ijkpunt te nemen (zoals het ‘klas-
delde’ op een schoolrapport) of zelfs als norm. Dit is echter gevaarlijk wanneer 

iddelde wordt beïnvloed door een uit de beschouwde reeks uitspringende 

Soms 
gemid
dit gem
waarde (een reus en/of een dwerg temidden van een aantal mensen met een ‘nor-
male e het 
resu epje 
dwer  een 
grote f ge-
corri
 

’ gestalte) (Min en Max liggen dan ver uit elkaar) of wanneer dit gemiddeld
ltaat is van twee uit elkaar liggende clusters van waarden (enerzijds een gro
gen, anderzijds een groepje reuzen) (hetgeen dan gekenmerkt wordt door
 standaardafwijking – zie hieronder). In dergelijke gevallen zijn mediaan o

geerd rekenkundig gemiddelde betere parameters om mee te werken. 
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De g e 19 
piloo  van 
gem osten en voor de extrapolatieoefening later.    

jking is een parameter van spreiding. Voor elke waarneming wordt 
agegaan hoever dit van het rekenkundig gemiddelde afwijkt (bijv. voor vredegerecht 

e verschillen te 
oorkomen), bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal waarnemingen.  Dit geeft 

iddelde; bij een kleine standaardafwijking liggen de waarden veel dich-
r bij elkaar (en bij het gemiddelde).   

van product VI_05 is voor de absolute kost s1 = 2483 en s2 = 2487.   

e mediaan, 
e andere helft er onder. De mediaan wordt dus minder beïnvloed door één waarde 

 het hierboven aangehaalde voorbeeld van product VI_05 is, voor de absolute kost, 
 = 2075 (de waarde van vredegerecht L) en  = 2229 (de waarde van vredege-

ddelde (gebruikt sym-

wordt het rekenkundig 

n met vo-
me nul en weglating van de uiterste waarden in de overblijvende reeks).   

 

emiddelden zoals zij bij ‘stat 1’ en ‘stat 2’ worden berekend, geven elk van d
tsites evenveel gewicht. Dit is vooral belangrijk om weten bij de interpretatie
iddelde relatieve kosten of eenheidsk

 
 
2.4. De standaardafwijking (gebruikt symbool: s) 
 
De standaardafwi
n
A in bovenvermeld voorbeeld 3680-2315 = 1365), deze verschillen worden vervol-
gens gekwadrateerd (om  negatieve getallen en elkaar opheffend
v
dus een soort “gemiddelde afwijking van het gemiddelde” (de variantie) en wanneer 
hiervan de vierkantswortel wordt getrokken verkrijgt men de standaardafwijking. Een 
grote standaardafwijking wijst op een grote spreiding van de bekomen resultaten 
rond het gem
te
 
In het voorbeeld 
 
 
2.5. De mediaan (gebruikt symbool: x% ) 
 
De mediaan duidt in een reeks waarnemingen de waarde aan die in het midden ligt 
van de waargenomen waarden. De helft van de waarden ligt dus boven d
d
die boven (of onder) alle andere uitspringt.   
 
In

1 2

recht F).   

~x ~x

 
 
2.6. Het gecorrigeerd rekenkundig gemi

bool: x̂ ) 
 
Hierbij wordt de grootste en de kleinste waarde weggelaten en 
gemiddelde berekend voor de overblijvende waarden. Dit is m.a.w. een andere ma-
nier om de invloed van uiterste waarden of anomalieën te reduceren.   
 
In het hierboven aangehaalde voorbeeld van product VI_05 is, voor de absolute kost, 

1̂x  = 1714 (weglating van de waarde van vredegerecht D en de waarde van vredege-
recht Q of S) en 2x̂  = 1886 (weglating van de waarde van vredegerecht D en de 
waarde van vredegerecht E). Merk op dat dit laatste gemiddelde 2x̂  dus nog maar is 
berekend op 15 i.p.v. op 19 waarnemingen (weglating van vredegerechte
lu
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• Output I werkbladen (er zijn er drie, elk met een eigen kostenscenario) ge-
 en per grote kos-

tensoort: personeel, hardware, ander materieel, gebouwen; 

 
kostenbepaling (andere bronnencombinatie). Het vierde werkblad heeft 

kosten naast elkaar.  

rond aan of het gaat om abso-
w), relatieve kost binnen een 

enigvuldiging van het volume maal de 

 
01 (elke pilootsite heeft dit product) bij output II (personeel) n2  19 is voor 

e globale personeelskost of voor de griffierkosten maar 18 voor de kost van de vre-
erechters (omdat in één pilootsite niet de vrederechter maar een plaatsvervanger 

roze z n naar de volumes gekeken bij de bepaling van n2.  Hier zal n2 
us 19 zijn zodra alle pilootsites het product aanmaken, ook wanneer de kost voor 

 keer voor de 
tale steekproef  - “stat 1” - en een keer voor de vredegerechten die een volume 

(“s

)

ieën (bijv. 
rootstedelijk met twee zetels èn een psychiatrische inrichting): men komt dan im-

Het geheel van de aldus berekende parameters is te vinden in bijlage B van dit rap-
port. Er wordt daarbij een zelfde structuur gevolgd als voor de outputbladen per vre-
degerecht:  
 

ven een overzicht van het geheel van de kosten, globaal

• Output II bladen (twee in aantal, verschillend inzake kostenberekeningswij-
ze) geven de personeelskosten weer, met onderscheid tussen rechters, 
griffiers en ander personeel; 

• Output III geeft een overzicht van de hardware kosten: computers, printers 
en het geheel van kopieermachines, scanners, faxen en camera’s; 

• Output IV bevat de andere materiële kosten: papier, documentatie, tele-
communicatie, post, verplaatsingskosten (km), meubilair, bureelbenodigd-
heden en representatiekosten; 

• Output V werkbladen behandelen de gebouwkosten. Drie bladen geven 
een kostenoverzicht per soort ruimte, telkens vertrekkend van een andere

een andere structuur en zet de via drie verschillende manieren bekomen 

 
Voor elk outputblad duiden de kleuren van de ach rg

te kost (voor het totaal geproduceerde volume)(blau
te

 a

lu
product (oranje), relatieve kost binnen een kostensoort (groen) of eenheidskost (ro-
ze). 
 
Opgelet: de n2-waarde bij ‘stat 2’ is in de blauwe zone (absolute kost) voor elke kos-
ensoort en subsoort berekend door de vermt
kost voor de betreffende kostensoort. Is de uitkomst van deze vermenigvuldiging nul, 
wordt het betreffende vredegerecht niet meegerekend. Dergelijk nul-resultaat kan 
zowel te wijten zijn aan een volume nul als aan een nul-kost. Zo kan het dat voor 
product IV_
d
d
bijdraagt aan dit product).  Bij relatieve kosten of eenheidskosten (oranje, groene, en 

ones) is llee
d
een bepaalde kostensoort (bijv. vrederechter) nul is.   
 
Naast bovenvermelde twee berekeningswijzen van de parameters (een
to
hebben voor wat onderzocht wordt  - “stat 2”), is er nog een derde weg interessant 

tat 3”) voor zowel benchmarking als extrapolatie: daarbij worden de parameters 
berekend op basis van de waarden van vredegerechten die in een bepaalde catego-
rie thuishoren: grootstedelijk, met 2 zetels, …  Dit kan vanzelfsprekend pas wanneer 
men beschikt over een typologie van vredegerechten (zie punt 3 .  Gezien de be-
perktheid van de steekproef (19 sites – toch nog altijd zo’n 10% van de totale popula-
tie) is het weinig zinvol berekeningen te maken voor heel specifieke categor
g
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ordt. In afwachting is deze derde berekeningswijze slechts in beperkte 
ate toegepast:  

 

pr c) ‘stat 

 
 

mers bij een of twee vredegerechten uit.  Het is pas wanneer het model zou gebruikt 
worden voor het merendeel of het geheel van de vredegerechten dat dergelijke oefe-
ning zinvol w
m
 

• niet per product maar voor de grote productengroepen en de algemene to-
talen; 

• niet voor combinaties van de typologie criteria (zie verder) maar voor elk 
criterium afzonderlijk. 

Dezelfde op de kosten toegepaste statistische berekeningen, werden ook voor de 
oductenvolumes gebruikt. Het resultaat daarvan is te vinden in bijlage B 

vol’. 

 
3. EEN TYPOLOGIE VAN VREDEGERECHTEN 
 
 

e ten is dus zowel nuttig voor benchmarking (hoe ver-

 
kenmerk in de populatie voorkomt (15,5% vredegerechten met twee zetels, 

e kantons verdeeld is, 

E n typologie van vredegerech
houdt een vredegerecht zich tot zijn “soortgenoten”) als voor extrapolatie: eerder dan 
het resultaat voor 19 vredegerechten te vermenigvuldigen met 9,84 (of grofweg met 
10) om een totaal beeld voor 187 vredegerechten te krijgen, kan men dan immers 
gedifferentieerder te werk gaan en rekening houden met de verhoudingen waarmee
en e

22,5% vredegerechten waar collocaties worden opgevolgd,…). 
 
Een aantal kenmerken werd als criteria voor een typologie weerhouden. Zij worden 
hieronder opgesomd, samen met de erachter liggende motivatie, de onderscheiden 
gradaties binnen het criterium en het voorkomen ervan in steekproef en populatie.  
 
Vanzelfsprekend zijn deze criteria en de erbij horende gradaties voor discussie vat-
baar en zouden zij op termijn kunnen verfijnd of aangevuld worden, na analyse en 
bespreking met vrederechters en hoofdgriffiers.  
 
Nogal wat gebruikte gegevens waren wel per (fusie)gemeente maar niet direct per 
kanton beschikbaar. De kantoncijfers werden dan bekomen door het samennemen 
an de gemeenten. Wanneer een gemeente over meerderv

werd hiermee rekening gehouden.  
 
 
3.1. Verstedelijking 
 
De verstedelijkingsgraad is een op het terrein vaak gehoord criterium. Ook al is de 
actuele indeling van de producten niet zo fijn dat er een onderscheid kan gemaakt 
worden tussen typisch ‘stedelijke’ (bijv. mede-eigendom) of eerder ‘landelijke’ pro-
ducten (bijv. wildschade), toch werd dit criterium weerhouden, zowel met het oog op 
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 verhoudingen van de oppervlakten landbouwgrond, bos en be-
ouwde grond werd volgende indeling weerhouden: 

 80% of meer van de oppervlakte van het kanton is 

vlakte is bebouwde op-
pervlakte. 

70%. 
o Type A4 (‘landelijk’): de landbouwoppervlakte en bosoppervlakte samen vor-

men 70% of meer van de totale oppervlakte van het kanton. 

lootsites) als voor het ge-

de toekomst als om na te gaan of het totaalbeeld van een vredegerecht (mede)  be-
paald wordt door de verstedelijking van het betreffende kanton.   
 
Op basis van de
b
 

o Type A1 (‘grootstedelijk’):
bebouwde oppervlakte. 

o Type A2 (‘stedelijk’): 60% tot 80% van de kantonopper

o Type A3 (‘hybride’): de bebouwde oppervlakte van het kanton is kleiner dan 
60% en het geheel van landbouwoppervlakte en bosoppervlakte is lager dan 

 
Het voorkomen van elk type, zowel in de steekproef (de pi
eel van de vredegerechten (de populatie) is weergeven in volgend schema: h

 
 

Type Steekproef (α) 
(aantal kantons) 

Populatie (β) 
(aantal kantons) 

Aandeel van de steek-
proef in de populatie 

(α/β * 100) 
A1 (‘grootstedelijk’) 3 [15,8%] 25 [13,4%] 12,0% 
A2 (‘stedelijk’) 3 [15,8%] 17 [9,1%] 17,6% 
A3 (‘hybride’) 6 [31,6%] 62 [33,2%] 9,7% 
A4 (‘landelijk’) 7 [36,8%] 83 [44,4%] 8,4% 
Totaal 19 [100,0%] 187 [100,0%] 10,2% 

 
 
De gehanteerde oppervlakten werden gehaald uit wikipedia. 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Belgische_gemeenten). 
 
Los van bovenvermeld criterium op basis van aard van de oppervlakte, werden ook
nog een aantal andere criteria gehanteerd (cf. infra) die allicht ook correleren met de 
verstedelijkingsgraad: vreemdelingen, echtscheidingen,… 
 

 

goede rechtzoekende, of dat de frequentie en/of 
omplexiteit van bepaalde producten samenhangt met de graad van bemiddeldheid 

lde facturen, voorlopige bewindvoeringen, erfeniskwes-

  
3.2. Rijkdom 
 
Het is niet uitgesloten dat de drempel naar een vredegerecht voor welgestelde bur-
ers lager ligt dan voor de minder geg

c
in een kanton: niet betaa
ties,…  
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om’ van het kanton 
p te stellen: 

gevens van NIS en Financien – 
aanslagjaar 2006), bekomen door het totaal belastbaar netto-inkomen van het 

edig vergoede als werkloze ingeschreven werklozen’ 

65-jarigen (bron NIS).   

 in de bevolkings-
klasse 18-65 jaar van meer dan 12%. 

o Type B3 (‘rijk’): kantons met een netto belastbaar inkomen per inwoner van 
boven de €15.000 èn een percentage volledig vergoede werklozen in de be-

ingsklasse 18-65 er is dan
 
Het voorkomen van elk type, zowel in de steekproef (de pilootsites) als voor het ge-
heel van de vredegerechten (de populatie) is weergeven in volgend schema: 
 
 

Type Steekproef (α) 
(aantal kantons) 

Populatie (β) 
(aantal kantons) 

Aandeel van de steek-
proef in de populatie 

(α/β * 100) 

 
Twee indicatoren werden gebruikt om een typologie volgens ‘rijkd
o
 

o het ‘netto belastbaar inkomen per inwoner’ (ge

kanton te delen door het bevolkingscijfer van 2006; 
o het aandeel van de ‘voll

(gegevens van de FOD Economische zaken – december 2005) in de totale 
bevolkingsgroep van de 18- tot 

 
De combinatie van deze indicatoren leverde volgende typologie op: 
 

o Type B1 (‘arm’): kantons met een netto belastbaar inkomen per inwoner onder 
de € 11.000 èn een percentage volledig vergoede werklozen

o Type B2 (‘noch arm noch rijk’): kantons die niet tot het type B1 of het type B3 
behoren. 

volk jaar dat lag  5%.  

B1 (‘arm’) 2 [10,5%] 17 [9,1%] 11,8% 
B2 (‘noch arm noch rijk’) 14 [73,7%] 143 [76,5%] 9,8% 
B3 (‘rijk’) 3 [15,8%] 27 [14,4%] 11,1% 
Totaal 19 [100,0%] 187 [100,0%] 10,2% 

 
 
.3. Vergrijzing 3

 
Het volume van vo
piramide van de ka

orlopige bewindvoeringen is allicht niet los te zien van de leeftijds-
ntonbevolking.   

ype C1 (‘vergrijsd kanton’): meer dan 18% van de inwoners van het kanton 
zijn 65 jaar of ouder. 

o Type C2 (‘niet vergrijsd kanton’): het aandeel 64-plussers is niet hoger dan 
18%. 

 

 
Vandaar dat onderscheid werd gemaakt tussen de vredegerechten volgens de pro-
portie ouderlingen (personen die minstens 65 jaar zijn) in de totaliteit van de bevol-
king: 
 

o T
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edegerechten (de populatie) is weergeven in volgend schema: 

 
Het voorkomen van elk type, zowel in de steekproef (de pilootsites) als voor het ge-
heel van de vr
 
 

Type Steekproef (α) 
(aantal kantons) 

Populatie (β) 
(aantal kantons) 

Aandeel van de steek-
proef in de populatie 

(α/β * 100) 
C1 (‘vergrijsd’) 5 [26,3%] 65 [34,8%] 7,7% 
C2 (‘niet vergrijsd’) 14 [73,7%] 122 [65,2%] 11,5% 
Totaal 19 [100,0%] 187 [100,0%] 10,2% 

 
 
.4. Echtscheidingen 3

 
Producten als ‘gerechtelijke beslissingen betreffende dringende en voorlopige maat-
regelen’ (V_01) en ‘gerechtelijke beslissingen na betwisting betreffende onderhouds-
gelden, tenzij deze tegelijk genomen worden met dringende en voorlopige maatrege-
len’ hangen nauw samen met het voorkomen van echtscheidingen.  
 
Vandaar dat een typologie volgens het criterium ‘echtscheiding’ werd opgesteld op 
basis van volgende beschikbare gegevens van de FOD Economische zaken: 
 

o Aantal echtscheidingen per 1000 inwoners per administratief arrondissement 
voor het jaar 2006.  In tegenstelling tot alle andere reeds aangehaald
vens werd dit gegeven niet per gemeente bekomen: dezelfde verhouding werd 

e gege-

bijgevolg gebruikt voor alle gemeenten van eenzelfde administratief arrondis-
ent, de gemeente en dan racht s van 

de gerechtelijke arrondissementen. 
o tage van het aan onen met erlijke staat scheiden’ 

bevolk nomische /1/2007).  
 

e we uden types op bas t criterium ‘echtscheidingen’ zijn de volgende: 

l echtscheidingen/gescheidenen’): kantons die beantwoorden 
én van volgende voorwaarden: 

idingen/gescheidenen’): alle kantons die niet tot 

sem n zelf werd ondergeb onder de kanton

 ePercen tal pers de burg ‘echtg
binnen de totale ing (Eco  Zaken, 1

D erho is van he
 

o Type D1 (‘vee
aan minstens é

o 5 of meer echtscheidingen per 1000 inwoners per jaar  
o 9% of meer inwoners met de burgerlijke staat ‘echtgescheiden’. 

o Type D2 (‘niet veel echtsche
type D1 behoren. 
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Type ef (α) 
ntons) 

tie (β) 
ntons) 

 steek-

) 

 
Het voorkomen van elk type, zowel in de steekproef (de pilootsites) als voor het ge-
heel van de vredegerechten (de populatie) is weergeven in volgend schema: 
 
 

Steekpro
(aantal ka

Popula
(aantal ka

Aandeel van de
proef in de populatie 

(α/β * 100
D1 (‘veel echtscheidingen 
/echtge

1,1%] 2,5%] 9,5% 
scheidenen’) 

4 [2 42 [2

D2 (‘niet veel echtscheidingen 
/echtgescheidenen’) 

,9%] ,5%] 10,3% 15 [78 145 [77

Totaal 19 [100,0%] 187 [100,0%] 10,2% 

 
 
3.5. Vreemdelingen 

xiteit (bijv. voor-

an het 

schema: 

 
Omdat niet uit te sluiten is dat een proportioneel groot aandeel van inwoners met een 
vreemde nationaliteit invloed heeft op de frequentie (bijv. akten van bekendheid – 
relatief meer, voorlopige bewindvoeringen – relatief minder), comple
lopige maatregelen en de houding van de partner daartegenover) of benodigde tijd 
(taalproblemen tijdens zitting of raadkamer), werd dit criterium weerhouden.  Op ba-
sis van het aantal vreemdelingen en de totale bevolking (bevolkingscijfers v
NIS dd. 1/1/2006) werd de verhouding berekend om te komen tot volgende types: 
 

o Type E1 (‘veel vreemdelingen’): kantons waar meer dan een kwart van de be-
volking vreemdeling is 

o Type E2 (‘niet veel vreemdelingen’): kantons waar er een kwart of minder 
vreemdelingen zijn.. 

 
Het voorkomen van elk type, zowel in de steekproef (de pilootsites) als voor het ge-
eel van de vredegerechten (de populatie) is weergeven in volgend h

 
 

Type Steekproef (α) 
(aantal kantons) 

Populatie (β) 
(aantal kantons) 

Aandeel van de steek-
proef in de populatie 

(α/β * 100) 
E1 (‘v vreel eemdelingen’) 3 [15,8%] 16 [8,6%] 18,8% 
E2 (‘niet veel vreemde- 16 [84,2%] 171 [91,4%] 
lingen’) 

9,4% 

Totaal 19 [100,0%] 187 [100,0%] 10,2% 

 
 
3.6. Gesloten instellingen voor geesteszieken 
 
Het bestaan van een of meer gesloten instellingen voor geesteszieken in het kanton 
heeft een directe invloed op het voorkomen (volume) van product V_05 en kan even-
tueel een indirecte invloed hebben op andere producten (mocht daar dan minder tijd 
voor beschikbaar zijn). Vandaar dat in functie van dit bestaan twee types werden on-
derscheiden: 
 

o Type F1 (‘gesloten instelling(en)’): kantons waar er minstens één gesloten in-
stelling voor geesteszieken is. 
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o Type F2 (‘geen gesloten instelling’): kantons waar er geen gesloten instelling 

et voorkomen van elk type, zowel in de steekproef (de pilootsites) als voor het ge-
eel van de vredegerechten (de populatie) is weergeven in volgend schema: 

 
 

Steekpro
(aantal kantons) 

Populati
(aantal kantons) 

Aandeel van de 
proef in de populatie 

(α/β * 100

voor geesteszieken is. 
 
H
h

Type ef (α) e (β) steek-

) 
F1 (‘wel instelling’) 4 [21,1%] 42 [22,5%] 9,5% 
F2 (‘geen instelling’) 15 [78 145 [7 10,3% ,9%] 7,5%] 
Totaal 19 [100,0%] 187 [100,0%] 10,2% 

 
 

anzelfsprekend zou in deV  toekomst dit criterium verder kunnen verfijnd worden: 

eer dan één zetel beschikt, heeft dit een directe invloed 
p bepaalde kostensoorten (bijv. inzake huisvesting, verplaatsingen,…). Daarom 

o Type G1 (‘één zetel’): kantons met één zetel; 
o Type G2 (‘twee zetels’): kantons met twee zetels; 
o e G3 (‘drie zetels’) et drie 

 
Het voorkomen van elk type, zowel in de steekproef (de pilootsites) als voor het ge-
heel van de vredegerechten (de populatie) is weergeven in volgend schema: 
 

Type Steekproef (α) Populatie (β) Aandeel van de steek-
proef in de populatie 

(α/β * 100) 

hoeveel instellingen, capaciteit van de instellingen, …   
 
Er valt op te merken dat voor de kantons Eupen en Sankt Vith, die zelf niet over een 
instelling binnen het kanton beschikken, de vrederechter wettelijk gemachtigd is om 
geesteszieken op te volgen die woonachtig of ingeschreven zijn in het gerechtelijk 
arrondissement Eupen (Wet van 8 januari 2004 tot wijziging van artikel 627, 6° 
Ger.W.). 
 
 
3.7. Meerdere zetels 
 
Wanneer een kanton over m
o
werd onderscheid gemaakt tussen volgende types: 
 

Typ : kantons m zetels.  

 

(aantal kantons) (aantal kantons) 

G1 (‘één zetel’) 14 [73,7%] 151 [80,7%] 9,3% 
G2 (‘twee zetels’) 4 [21,1%] 29 [15,5%] 13,8% 
G3 (‘drie zetels’) 1 [5,3%] 7 [3,7%] 14,3% 
Totaal 19 [100,0%] 187 [100,0%] 10,2% 
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ter. Om 
iermee rekening te houden werd onderscheid gemaakt tussen volgende types: 

o  H1 (‘één titulari behoren alle kantons m chter, 
zonder toegevoegd rechter. In bepaalde gevallen kan hier wel een plaatsver-

ter system bepaalde p  behandele jv. alle drin-
rlopige m n). Dit h anzelfsprekend ook invloed 

op de kost(enverdeling) van de producten, het is echter zonder elk vredege-
recht te bevragen niet mogelijk dergelijke praktijken te kennen. 

o hter’): enig opzoekwerk 

omen van elk type, zowel in de steekproef (de pilootsites) als voor het ge-
eel van de vredegerechten (de populatie) is weergeven in volgend schema: 

 
3.8. Meerdere rechters
 
Bepaalde kantons beschikken over meer dan één vrederechter. Het kan dan gaan 
om twee titularissen, of om een titularis en een (deeltijds) toegevoegd rech
h
 

type s’): hiertoe et één vredere

vangend rech
e en voo

atisch roducten n (bi
gend aatregele eeft dan v

o type H2 (‘twee titularissen’): kantons met twee titularissen die onderling de ta-
ken verdelen. 

 type H3 (‘een titularis en een [parttime] toegevoegd rec
liet wel toe de kantons te identificeren die in de referentieperiode over een 
(deeltijds) toegevoegd rechter konden beschikken, het is echter zonder elk 
vredegerecht te bevragen niet mogelijk om te achterhalen hoe een toege-
voegd rechter zijn tijd verdeelt over meerdere kantons. 

 
et voorkH

h
 
 

Type Steekproef (α) 
(aantal kantons) 

Populatie (β) 
(aantal kantons) 

Aandeel van de steek-
proef in de populatie 

(α/β * 100) 
H1 (‘één rechter’) 17 [89,5%] 174 [93,0%] 9,8% 
H2 (‘twee titularissen’) 1 [5,3%] 5 [2,7%] 20,0% 
H3 (‘een titularis en een 1 [5,3%] 8 [4,3%] 12,5% 
deeltijd toegevoegd 
rechter’) 
Totaal 19 [100,0%] 187 [100,0%] 10,2% 

 
 
In ‘Stat 3’ zijn de types H2 en H3 voorlopig samengenomen (in de steekproef is er 
maar 1 vertegenwoordiger van elk van deze types).  Voor H3 (toegevoegde rechters) 
ijn de gegevens gebaseerd op ons door de DG RO meegedeelde gegevens, zonder 
at de betrouwbaarheid ervan kon getoetst worden. 

 
3.9. Gewest 
 
Als laatste criterium om vredegerechten in te delen werd het gewest waartoe ze be-
horen gehanteerd.   

ehoren tot het Brussels gewest, betekent immers automatisch ook tweetaligheid 
(ook al is dit geen monopolie van de Brusselse vredegerechten). Een indeling per 
gewest laat ook toe rekening te houden (nu of in de toekomst) met eventuele niet-
federale wetgeving die een invloed zou hebben op de product(kost)en.   
 

z
d

 
B
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de types vredegerechten: 

) 

 
Dit laatste criterium geeft volgen
 

o type I1 (‘Brussel’): voor kantons in het Brussels gewest 
o type I2 (‘Vlaanderen’): voor kantons in het Vlaams gewest 
o type I3 (‘Wallonië’): voor kantons in het Waals gewest. 

 
Het voorkomen van elk type, zowel in de steekproef (de pilootsites) als voor het ge-
heel van de vredegerechten (de populatie) is weergeven in volgend schema: 
 
 

Type Steekproef (α) 
(aantal kantons) 

Populatie (β) 
(aantal kantons) 

Aandeel van de steek-
proef in de populatie 

(α/β * 100
I1 (‘Brussel’) 3 [15,8%] 20 [10,7%] 15,0% 
I2 (‘Vlaanderen’) 8 [42,1%] 102 [54,5%] 7,8% 
I3 (‘Wallonië’) 8 [42,1%] 65 [34,8%] 12,3% 
Totaal 19 [100,0%] 187 [100,0%] 10,2% 

 
 
De outputresultaten voor de 19 pilootsites, per typologiecriterium zijn te vinden in bij-
lage B b) bij dit rapport.  Opnieuw werd hierbij het eerder aangehaalde stramien per 

utputblad gevolgd, met dezelfde afspraken rond achtergrondkleur (voor absolute, 

e resultaten in bijlage B b) laten toe de resultaten van een individueel vredegerecht 
te situ  te midden van d n van a
welbepaald criterium) tot eenzelfde type behor kan e ultaten 
ook geëxtrapoleerd worden in functie van de frequentie van voorkomen van bepaal-
de types vredegerechten. In deel III van dit rapport worden beide oefeningen in de 
prakti
 

ijlag ij dit rapport bevat zicht van de 187 vredegerechten, met de ver-
elding van types en criteria die op elk ervan van toepassing zijn. 

o
relatieve en eenheidskosten).  Zoals hierboven al vermeld, is er hierbij wel niet tot op 
het niveau van de producten gegaan.   
 
D

eren e resultate ndere vredegerechten die (voor een 
en. Tevens r met deze res

jk omgezet.  

B
m

e C b  een over

 
 
 
4. LEIDRAAD BIJ HET GEBRUIK VAN HET MODEL 
 
 
Geconfronteerd met een veelheid aan output- en referentiemateriaal, is het zaak 

n op de selectie van het te analyseren materiaal, als op de te 
olgen weg bij de analyse zelf.  

door de bomen het bos te blijven zien. Hieronder volgt een aantal richtlijnen die zo-
wel betrekking hebbe
v
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orden ingevoerd tot 
kost in output II, 3 

ie verschillende combi-

etzelfde geldt voor het te hanteren referentiemateriaal indien men wil benchmarken 
of extrapoleren: gebruikt men best ‘stat 1’ (19 , dan kel pi-
lootsites met volume) of ‘stat 3’ (zowel de 19 sites als “één groot vredegerecht” als 
referentiemateriaal per type vredegerecht). 
 
Volgend schema geeft op deze beide bekommernissen een antwoord, vertrekkend 
an drie verschillende hoofdbekommernissen.   

 
4.1. Selectie van het materiaal 
 
Vermits het model voor elk vredegerecht waarvoor gegevens w
drie verschillende kostenberekeningen maakt (2 voor personeels
v
n
oor gebouwgerelateerde kosten in output V) en eveneens dr
aties (scenario’s) van deze kosten weergeeft (in output I), dient elke analyse te star-

ten met het kiezen van de voor de bedoelingen van de gebruiker meest geëigende 
kostenberekening.  
 
H

p )ilootsites  wel ‘stat 2’ (en

v
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Lokale efficiën-
tie 

- verdeling van 
middelen (perso-
neel,…) over 
producten 
- invloed van 
lokaal beheer op 
bepaalde kosten-
posten  

→ vragen als: 
- productiekost per 
volume-eenheid,  

Vanuit welk perspectief of met 
welke hoofdbekommernis 

wordt naar de resultaten geke-
ken? 

Globale effici-
entie 

delniveau voor 
producten (schrap-
pen, overhevelen 
van/naar andere 
rechtsinstantie) 

→ vragen als: 
- optimale schaal 
- optimale behan-

Budgettaire evoluties 

zetels 
- invloed van leeftijdspirami-
de 
- verband tussen kost en 
lokalisatie 
- inplantingskost van een 
nieuw vredegerecht, 
... 

of implicaties 
→ vragen als: 
- opportuniteit van meerdere 

voor de 
FOD Justitie 

voor de sa-
menleving 

Kijk dan vooral naar: 
 
Output I, scenario 3 
Output II, cost 2 
Output III 
Output IV 
Output V, cost 3 
Output V, comp.cost 
 
en gebruik vooral 
'stat 2' en 'stat 3', 
evenals 'stat vol' 

Kijk da
naar: 
 

Output II, cost
Output III 
Output IV 
Output V, cost 3 
Output V, 
comp.cost 
 
en gebruik vooral 
'stat 2' en 'stat 3', 
evenals 'stat vol'  

n vooral 

Output I, scenario 3
 2 

Kijk da  naar: 
 
Output I, scenario 1 
Output II, cost 1 
Output III 
Output IV 
Output V, cost 1 
Output V, comp.cost 
 
en gebruik vooral 
'stat 1' (voor extrapo-
latie) en 'stat 3', 
evenals 'stat vol' 

n vooral Kijk dan vooral naar: 
 
Output I, scenario 2 
Output II, cost 1 
Output III 
Output IV 
Output V, cost 2 
Output V, comp.cost 
 
en gebruik vooral 'stat 
1' (voor extrapolatie) 
en 'stat 3', evenals 
'stat vol'  
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et “lokale efficiëntie” perspectief vertrekt van vragen die een lokale manager (vrede-
rechter, hoofdgriffier van een vredegerecht) of een (externe) auditinstantie (Hoge 
Raad voor de Justitie, management van een eenheidsrechtbank,…) zich kunnen stel-
l n m.b.t. e n speci k vrede erecht. 
 
Het “globa  efficiën e” pers bbe  voor effecten op meerdere 
of op het geheel van de vredegerechten, waarbij het kunnen vergelijken belangrijk 
blijft (vandaar de keuze voor standaardkosten).   
 
Is men eerder geïnteresseerd in de kost die zo dicht mogelijk de realiteit benadert, 
dan zit men in de derde benadering.  In dit laatste geval is de keuze van het analy-
semateriaal dan verder nog afhankelijk van het antwoord op de vraag of men eerder 
belangstelling heeft voor de budgettaire implicaties voor de FOD Justitie dan wel 
voor de samenleving (belastingbetaler, staat).  
 
Voor de overzichtelijkheid wordt hieronder nog een aantal eleme
l se e rijtje g
 

tputs  
• Ou ut I =  alle ko tensoorten 

Ou ut II = uman r s
Output III = kosten hardware 

• Output IV = andere materiële kosten 
• Output V = gebouwge osten 

• de bij de outputs gebruikte kleuren:  
• bla  = abs ute kos
• ora je = pro ntuele stenver eling ov r kosten oorten 
• groen = procentuele k stenverdeling over producten 
• roze = kost per volume-eenheid 

• de drie statistische benaderingen: 
• stat 1 = gemiddelden media de en and sche pa-

rameters berekend op basis van de 19 pilootsites, voor producten, 
productgroepen en globaal 

• stat 2 = gemiddelden, mediaanwaarden en andere statistische pa-
rameters berekend op basis van de pilootsites voor zover zij voor de 

f cten gr hebb
• stat 3 = gemiddelden, mediaanwaarden en andere statistische pa-

m t o r en globaal (dus niet tot op 
het niveau van de individuele producten), zowel bere
19 pilootsites, beschouwd als 1 geheel, als voor elk type vredege-

 

2  
A3  

• A4  
• B1 = arm 
• B2  noch a  noch r  
• B3 = rijk 

H

e e fie g   

le ti pectief zal veelal oog he n

nten i.v.m. het ana-
y materiaal op e

• de ou

• 
• 

n ezet: 

overzicht va
 kosten van

:
tp n s
tp  h e ources 

relateerde k

uw ol t 
n ce ko d e s

o

, anwaar n ere statisti

bet

ra

recht 
• de typologie van vredegerechten: 

• A1 = grootstedelijk 
• A
• 

re fende produ

ers berekend v

stedelijk 
hybride 
landelijk 

( oepen) volumes 

 productgroepen

en 

kend voor de 
e o  

=
=
=

= rm ijk
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cheidingen / personen uit de echt gescheiden 
• E1 = met veel vreemdelingen 

eszieken 
• G1 = met één zetel 

edeeltelijk toegevoegd rechter (*) 
• I1 = uit het Brussels gewest 

 gewest 
(*): in ‘stat 3’ voorlopig samengenomen 

4.2. Aa
 
De hi zen bij een analyse die uitgaat 
van e aarbij men vredegerechten 

tijd).   
 
1) Ki het betref-

fe gebruiken van  
‘st r benchmarking worden gebruikt. 

2) Ki
geval
is ing
st
tie.  
 

3) Ve
 

a) kij
ko

producten samen), vervolgens naar de 
n (I, II, …) en pas dan eventueel naar de kost 

ten; 
c)  kosten (blauwe zone), en vervolgens naar proportio-

d) et geheel van de vredegerechten (‘stat 1’ of ‘stat 2’) en 
tat 3’). 

 

• C1 = vergrijsd 
• C2 = niet vergrijsd 
• D1 = met veel echtscheidingen / personen uit de echt gescheiden 
• D2 = zonder veel echts

• E2 = zonder veel vreemdelingen 
• F1 = met instelling(en) voor geesteszieken 
• F2 = zonder instelling voor geest

• G2 = met twee zetels 
• G3 = met drie zetels 
• H1 = met één rechter 
• H2 = met twee titularissen (*) 
• H3 = met één titularis en een g

• I2  = uit het Vlaams gewest 
• I3 = uit het Waals

 
 

nbevolen benadering bij de analyse 

eronder geschetste weg is voornamelijk aangewe
en individueel vredegerecht (lokale efficiëntie) of w

wil vergelijken (met elkaar of met zichzelf in de 

es het gepaste materiaal (zie 4.1).  Bepaal tevens tot welke typologie 
nde vredegerecht behoort (bijv. A3, B1, C2,…), zodat bij het 
at 3’ enkel de overeenstemmende types voo

 
jk of er elementen zijn die een vergelijking moeilijk maken.  Dit is met name het 

 indien voor een vredegerecht op het ‘input 1’ blad onderaan een  Y-waarde 
evuld voor één of meer personen (voor Y-waarde, zie punt 3.1 van hoofd-

uk 3 van deel I): dit duidt dan op een kost die zich niet direct vertaalt in produc-

rtrek altijd vanuit een algemeen beeld, vooraleer in te zoomen op details: 

k eerst naar Output I (alle kostensoorten zonder veel detail) vooraleer elke 
stensoort (personeel opgedeeld in een aantal categorieën, hardware opge-

omputdeeld in c ers, printers etc,…) afzonderlijk te bekijken; 
b) kijk eerst naar de globale kost (alle 

kost van de productengroepe
van afzonderlijke produc
kijk eerst naar absolute
nele of eenheidskosten; 
vergelijk eerst met h
pas dan met gelijkaardige types (‘s
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4) W degerecht ergens “uit de toon” valt, kunnen volgende 
pistes (niet exhaustief) naar een verklaring leiden: 

 
a) 

 hoge (lage) 
uwenkost kan dit samengaan met 

it ook te maken hebben 
n zonder dat dit aan pro-

b) oor bepaalde producten kan samengaan met 
tat vol) – in die gevallen valt de eenheidskost 

anneer een lage kost gepaard gaat met een 
r (zie oranje en groene zones bij out-

be-
hter (= kost vrederechter quasi nihil in 

c) ld’ van de kosten over producten (blauwe 
e te maken hebben (wat dan 

weer kan samenhangen met het type vredegerecht), of met een ander aan-
deel van diverse personeelscategorieën (die over- of ondervertegenwoordigd 

 dit laatste geval kan spra-
ke zijn van over/ondergekwalificeerd werken); 

ngen op ‘output V build compa-

e 
gebouw zitten), dan wel of er geen overschot aan ruimte is. In geval het de 

dering geïllustreerd aan de hand van het 

anneer het betreffende vre

 globaal hoge (lage) absolute kost: kan te wijten zijn aan meer (minder) perso-
neel (al dan niet van een bepaalde categorie) dan gemiddeld, of
gebouwkost; in geval van een hoge gebo
meerdere zetels; bij een hoge personeelskost kan d
met personeel waarvoor wel kosten gedragen worde
ducten bijdraagt (Y-waarde);  
een hoge (lage) absolute kost v
een groot (klein) volume (zie s
(roze zone) niet bijzonder op; w
relatief laag aandeel van de vrederechte
put II) in het product heeft dit mogelijk te maken met het (grotendeels) ‘uit
steden’ aan een plaatsvervangend rec
het model);  
een andere verdeling dan ‘gemidde
zones), kan eveneens met het productenvolum

zijn in het geheel of voor een specifiek product – in

d) een ander dan ‘gemiddeld’ patroon van eenheidskosten kan met schaaleffec-
ten te maken hebben of met de manier van werken; 

e) grote verschillen tussen de drie kostenberekeni
rison’ kunnen verklaard worden door een betaler buiten de FOD (lage kost 1 
en hoge kost 2); in geval kost 3 veel lager ligt dan kost 1 of kost 2 kan men 
zich afvragen of er niet te veel betaald wordt (misschien draait het vredege-
recht ook op voor een deel van de kost van andere diensten die in hetzelfd

kost van schoonmaakpersoneel betreft kan het ook te maken hebben met een 
gebrekkige overeenstemming/afronding tussen benodigde fulltime equivalen-
ten en werkelijk ingezette fulltime equivalenten.    

 
 
In hoofdstuk 2 van deel III wordt deze bena
fictieve vredegerecht “Pax” (zie ook bijlage A).   



 
 
 
 

Deel III 
 
 
 

Analyse van de door het JustPaxmodel  

 

voortgebrachte resultaten 
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HOOFDSTUK 1: RESULTATEN VOOR DE 19 PILOOTSITES 
 
 
C
w
vr

onform de afspraken met de vrederechters en hoofdgriffiers van de pilootsites, 
orden in dit rapport geen gedetailleerde gegevens gepubliceerd van een individueel 
edegerecht.   

ke betrokken vrederechter en hoofdgriffier heeft persoonlijk de uit het opgestelde 
jn/haar vredegerecht gekregen.   

 
In dit hoofdstuk worden bijgevolg a l algemene resultaten weergege-

unnen beschouwd worden voor de hoofdstukken 2 en 3, 
aar respectievelijk wordt ingegaan op het interpreteren van de resultaten voor één 
edegerecht en op de geëxtrapoleerde resultaten.   

 
El
model voortkomende resultaten voor zi

lleen een aanta
ven, die als een aanloop k
w
vr
 
 
 
1. GLOBAAL OVERZICHT VAN KOSTEN, UITGAANDE VAN DE 3 

SCENARIO’S 
 
 
De output I – bladen van het model geven een overzicht van de kosten van een vre-
degerecht, opgede p de drie volgen-
de grafieken zijn d tsites (aangeduid 

aaf per site) en is tevens weergegeven hoe de totale 
st van een vredegerecht is opgebouwd uit de kostensoorten: HR (human resour-
s, blauwe kleur), HW (hardware, rode kleur), M (materieel, gele kleur) en B (ge-
uwgerelateerde kosten, turkoois).   

en kan er uit afleiden dat de kost van de productie van een vredegerecht (jaar 
07) op een paar uitschieters na, meestal rond de € 400.000 ligt. De grootste kos-

nsoort is daarbij ontegensprekelijk de personeelskost (rond de € 300.000), gevolgd 
t en de materiële kost.   

s de totale kost van een vredegerecht boven het half miljoen euro ligt, dan is dit 
ook hoofdzakelijk te wijten aan een grotere personeelskost. Een (deeltijds) toege-
voegd rechter of twee titularissen in een kanton doet de personeelskost uiteraard 
toenemen.   
 
Als men de drie grafieken met elkaar vergelijkt, zal men merken dat de grootte van 
de blokjes voor personeelskost of voor gebouwgerelateerde kosten voor eenzelfde 
vredegerecht (eenzelfde letter A, B, …, S) kunnen verschillen.  Dit is duidelijk te mer-
ken bij de vredegerechten N en O, waar die gebouwkost miniem is in scenario 1, 
maar niet onbeduidend in de scenario’s 2 en 3.   
 

eld in de grote categorieën van kostensoorten. O
eze kosten weergegeven voor elk van de piloo

met de letters A t.e.m. S, één st
ko
ce
bo
 
M
20
te
door de gebouwenkos
 
Al
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ciël eze federale overheidsdienst worden weergegeven: werkelijke 
ersoneelskost (rekening houdend met anciënniteit, eventuele premies,…), gebouw-
erelateerde kosten voor zover die op het budget van de FOD worden aangere-

 
De kosten zoals weergegeven op de eerste grafiek (scenario 1) zijn vooral belangrijk 
vanuit het perspectief van de FOD Justitie, omdat hier zo getrouw mogelijk de finan-

e implicaties voor d
p
g
kend,…  Als bijv. site O bijna geen gebouwgerelateerde kosten heeft, komt dit omdat 
het betreffende vredegerecht gehuisvest is in een gebouw waarvan de kosten door 
derden buiten de FOD Justitie (de gemeente) worden gedragen.   
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De tweede grafiek (scenario 2) benadert de kosten vanuit het perspectief van de sa-
menleving.  Uiteindelijk betaalt de burger-belastingbetaler ook de huisvesting van de 
vredegerechten als die niet ten laste van de FOD Justitie zijn.   
 
In de derde grafiek (scenario 3) is getracht de kosten op een vergelijkbare basis te 
brengen: de personeelskosten hier houden geen rekening met anciënniteit, de ge-
bouwkosten zijn voor schoonmaakkosten berekend volgens eenzelfde model,… 
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2. UITSPLITSING PERSONEELSKOSTEN 
 
 
Wanneer ingezoomd wordt op de personeelskost, die met mijlen voorsprong de 
grootste kostensoort is, dan levert de opsplitsing naar magistraten (J), griffiers (G) en 
ander personeel (A) volgende beelden op, al naargelang in absolute (eerstvolgende 
grafiek) of relatieve termen (daaropvolgende grafiek) wordt gewerkt.  Er is daarbij 
telkens uitgegaan van de standaardpersoneelskosten (zonder rekening te houden 
met anciënniteit etc.).  
 
Globaal genomen vormt de magistratenkost zowat een kwart tot een derde van de 
personeelskost, en bedraagt de kost van het administratief personeel 20 à 25%.  De 
overige helft van de kosten zijn dan griffierkosten.  Uitspringende personeelskosten 
impliceren steeds hoge magistratenkosten, zowel absoluut als relatief.     
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3. UITSPLITSING ANDERE MATERIËLE KOSTEN 
 
 
Binnen de hardwarekosten – hoe dan ook relatief laag en meestal schommelend 
rond de € 4000 per jaar – zijn computers en kopieermachines de grootste posten; 
digitale camera’s en scanners komen omzeggens niet voor.  Wanneer bepaalde sites 
hier uitspringen (boven de € 4000), gaat het steeds om kantons met meerdere zetels.     
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Binnen de andere materiële kosten (zie volgende grafiek) zijn de verzendingskosten 
(“POST”) de grote slokop, gevolgd door documentatie- en representatiekosten (“DO 
+ REP”).  Er zijn wel significante verschillen tussen de sites: de postkosten bedragen 
soms nog geen € 20.000 maar elders gaan ze boven de € 40.000.  De documentatie- 
en representatiekosten variëren van niets tot € 20.000 of zelfs meer.   
 
Ofschoon belangrijk in verbruikt volume, stellen de kosten van papier (“PAP”) niet 
veel voor, evenmin als bureelbenodigdheden (“OFFIC”).  De verplaatsingskosten 
(“KM”) stellen enkel iets voor waar een kanton meerdere zetels heeft en/of waar er 
verplaatsingen zijn in het kader van de opvolging van geesteszieken.   
 
De andere op de grafiek weergegeven kostensoorten zijn meubilair (“MEUB”) en te-
lecommunicatie (“TELECOM”).   
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4. UITSPLITSING GEBOUWGERELATEERDE KOSTEN 
 
 
Zoals reeds onder 1. aangegeven, is het beeld van de gebouwgerelateerde kosten 
sterk afhankelijk van de invalshoek. Op de drie hiernavolgende grafieken worden 
respectievelijk “Cost 1” (kost voor de FOD Justitie), “Cost 2” (kost voor de samenle-
ving) en “Cost 3” (een gestandaardiseerde kost) weergegeven.  

 110.000), en 
tukken lager dan de kost voor de samenleving (boven de € 130.000).  Zelfs bij cost 

dere zetels, maar ook met relatief veel overbodige 
imtes. Het aandeel van “andere ruimtes” (“And/Autr” - paars), dit zijn gangen, 
in,… is daarbij echt wel hoog, evenals het aandeel van “zittingszalen” (“zaal/salle” – 
roen).   
anneer op een site de kost van de zittingszaal aanzienlijk is, kan dit zowel aan de 

ppervlakte van deze ruimte te wijten zijn, als aan het al of niet kunnen delen van 

 
Als Cost 1 en/of Cost 2 niet verschilt van Cost 3, kan dit betekenen dat voor deze site 
precieze gegevens niet voorhanden waren (bijv. door huisvesting in een groot ge-
bouw, samen met andere diensten) en noodgedwongen van gestandaardiseerde 
kosten (huurprijs per m², schoonmaakkosten volgens Augias,…) moest worden uit-
gegaan. Dit is bijv. het geval bij site A.   
 
Als “cost 3” daarentegen veel lager uitvalt dan “cost 2”, dient men zich vragen te stel-
len of men hier niet teveel betaalt voor onderhoud, huur, schoonmaak,… Dit is bijv. 
het geval voor site M: de standaardkost (“cost 3”) ligt hier onder de € 100.000, het-
geen dus aanzienlijk lager is dan wat de FOD actueel betaalt (ca. €
s
3 blijven de gebouwgerelateerde kosten hoog in vergelijking met andere sites.  Dit 
kan te maken hebben met meer
ru
tu
g
W
o
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deze ruimte met andere instanties.  Wanneer voor site O de kost van zittingszalen 
nihil is voor de FOD (“cost 1”) en miniem is voor de samenleving (“cost 2”), heeft dit 
alles te maken met het feit dat het vredegerecht gebruik maakt van een zaal van de 
gemeente (geen kost voor de FOD) gedurende de zittingen terwijl voor de rest van 
de tijd de zaal ter beschikking staat van de gemeente zelf (minieme kost voor samen-
leving).   
 
Andere op de grafieken voorkomende soorten ruimten zijn de lokalen van de griffie 
(“lo. G”), de lokalen van de vrederechter(s) (“lo J”) en archiefruimtes e.d. (“lo. arch”).  
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Hierboven werden de gebouwgerelateerde kosten opgedeeld naar aard van ruimten.  
Een andere manier van opdelen is naargelang de kostensoort: huur, schoonmaak, 
onderhoud,… 
 
Dit levert dan, afhankelijk van de manier van kostenberekening (cost 1, cost 2 of cost 
3) volgende beelden op. 
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aaruit blijkt dat de huurkost (of het equivalent daarvan) normaliter (cost 3 –
fficiëntieperspectief) de belangrijkste post binnen de gebouwgerelateerde kost zou 

(moeten) zijn. Het kan natuurlijk dat deze kost niet voor de FOD Justitie is (cost 1 – 
eerste grafiek), maar als voor de samenleving (cost 2 – tweede grafiek) de schoon-
maakkost ver boven de huurkost ligt (site M), dan is dit toch wel eigenaardig.   
 
 
 
 
Merk tenslotte ook op dat op de eerste grafiek (cost 1 – departementaal perspectief) 
bij bepaalde sites in het lichtgrijs een aantal gegroepeerde kosten zijn weergegeven: 
het gaat daarbij om gevallen waarin de FOD aan bijv. een gemeente een globaal be-
drag betaalt waarin dan energie, water, onderhoud, huur e.d. zijn begrepen.   
 
 

D
e

 
5. UITSPLITSING GLOBALE KOSTEN NAAR PRODUCTENGROE-

PEN 
 
 

en andere invalshoek, naast de opdeling van de totale kost in kostensoorten en 
ubsoorten zoals hierboven besproken, is de opdeling van de totale kosten (of kos-

ten per kostensoort) naar de grote productcategorieën of zelfs naar producten. Hier-
onder wordt dit geïllustreerd voor de totale kosten (berekend volgens scenario 3, 
zijnde standaardkosten), opgedeeld per productcategorie. Een eerste grafiek geeft 
absolute cijfers, een tweede relatieve (op 100%). De productengroepen worden 
weergegeven met Romeinse cijfers: 
 

E
s
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o I: verstekvonnissen inzake invorderingen, huur, e.a. materies voor zover niet 
in andere productengroepen opgenomen 

o II:  vonnissen zonder noemenswaardige betwisting inzake invorderingen, huur, 
e.a. materies voor zover niet in andere productengroepen opgenomen 

o III: vonnissen op tegenspraak met noemenswaardige betwisting inzake invor-
deringen, huur, e.a. materies voor zover niet in andere productengroepen op-
genomen 

o IV: verzoening(spoging)en  
o V: beslissingen betreffende familiale geschillen en bescherming van kwetsba-

re personen 
o VI: producten in de context van bekleder van een openbaar ambt 
o L: intermediaire producten (boekhouding, beslissingen inzake kosteloze 

rechtsbijstand) 
o C: ondersteunende activiteiten: beheer, opleiding, informatieverschaffing. 
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ergelijking van bovenstaande met onderstaande grafiek illustreert dat een uitsprin-

50%). M.a.w. ook andere productengroepen liggen hoog qua absolute kost. Op on-
erstaande grafiek is het aandeel van I+II+III voor site D vergelijkbaar met sites A of 
 (allemaal rond de 50%). Verder is het duidelijk dat bij site A de verstekvonnissen 

 diverse producten.   

 
V
gende hoge absolute kost voor het geheel van de productengroepen I+II+III (meer 
dan € 300.000) bij site D iets minder geprofileerd is in relatieve termen (rond de 

d
N
en vonnissen zonder veel betwisting samen (I+II) een even grote groep vormen als 
de vonnissen van groep III (met noemenswaardige betwisting). Bij site D daarente-
gen is groep III proportioneel veel belangrijker dan de verstekvonnissen of vonnissen 
zonder noemenswaardige betwisting.  Verdere analyse tot op productniveau (niet op 
deze grafieken) kan dan uitwijzen wat bijv. het aandeel is van “reeksen” invorderin-
gen in de productgroepen I en II, of nog wat het aandeel is van de verschillende per-
soneelscategorieën in de kost van de
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gt soms nog geen 10% (site Q) en 

et vlak 

an psychiatrische inrichtingen (en de bijbehorende 
n de voorlo-

nde-
unnen daar geen verregaande conclusies aan gekoppeld worden. Het gaat om 

intermediaire of ondersteunende producten die op sommige vredegerechten apart 
zijn vermeld omdat de betrokkenen ze moeilijk konden ventileren over de echte pro-
ducten, terwijl dit op andere plaatsen wel is gelukt. De kosten voor L zouden verder 
over de andere producten moeten verdeeld worden.   
 

Een ander interessant gegeven is het aandeel van de groep C (ondersteunende acti-
viteiten). Dit ligt vaak rond de 20% maar bedraa
kan ook tot bijna 30% gaan (site R). Ook hier wordt het dan interessant om deze ca-
tegorie verder op te delen en na te gaan of deze verschillen zich zowel op h
van beheer, opleiding en informatieverschaffing situeren dan wel op een bepaalde 
activiteit, of de verschillen zich situeren op het vlak van “kosten vrederechter” en/of 
“kosten griffiers” etc… 
 
Wanneer categorie V een groot aandeel in de kost heeft, dan is een verklaring vooral 
te vinden in de aanwezigheid v
activiteiten van het opvolgen van geesteszieken) en/of in de omvang va
pige bewindvoeringen.   
 
Wanneer categorie L prominent aanwezig is bij sommige sites, en ontbreekt bij a

n, kre

Totale kost per productgroep (%) - SCENARIO 3 - Coût total par groupe de produits (%)
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Dezelfde oefening, maar voor elke kostensoort (HR, Hardware,…) en -subsoort  
(vrederechter, griffier, …; post, documentatie en representatie,…) is eveneens ge-
maakt tot op productniveau.  De resultaten daarvan (niet voor elke pilootsite maar op 
basis van de 19 pilootsites) is te vinden in tabelvorm (zie bijlage B en de bespreking 
in de verdere hoofdstukken van dit deel III).   
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HOOFDSTUK 2: RESULTATEN PER VREDEGERECHT 
 
 
Het kostenberekeningsmodel JustPax is in beginsel geconcipieerd om gebruikt te 

orden per vredegerecw ht. Dit betekent dat een individueel vredegerecht een aantal 

interpreteren en plaatsen binnen een bredere context.   

) kan de stappen die hieronder 
oor “PAX” worden gevolgd ook voor het reële vredegerecht toepassen. Vanzelf-

sprekend zullen de aandachtspunten afhankelijk zijn van de output van het model: 
naargelang een bepaalde kost al of niet in het oog springt zal die meer of minder ge-
analyseerd worden.   
 
Onderstaande oefening heeft niet de pretentie om een exhaustieve analyse te maken 
van de resultaten voor PAX, het wil enkel een illustratie zijn van de in punt 4 van 
hoofdstuk 2 van Deel II aangegeven weg.   
 
Bij de verdere bespreking van de PAX-resultaten wordt er van uitgegaan dat PAX 
een vredegerecht is in een kanton dat noch ruraal noch stedelijk is (type A3), met 
één zetel (type G1) en één vrederechter (type H1) en zonder psychiatrische inrichting 
(type F2). Er wordt verder verondersteld dat het vredegerecht behoort tot de types 
B2, C2, D2 en E2 (wat respectievelijk staat voor noch arme noch rijke bevolking, 
geen verouderde bevolking, niet bijzonder veel echtscheidingen of uit de echt ge-
scheiden bewoners, en niet proportioneel veel vreemdelingen. Of het kanton PAX 
behoort tot Brussel, Vlaanderen of Wallonië (I1, I2 of I3) wordt hier in het midden ge-
laten. Merk op dat voor een bestaand vredegerecht de types waartoe het behoort zijn 
weergegeven in bijlage C. 
 

inlichtingen invoert of laat invoeren in een Excelbestand (op de zgn. inputbladen) en 
men het resultaat van kostenberekeningen krijgt op elf outputbladen. Hoe deze bla-
den er uit zien en wat er op te lezen valt werd uitvoerig beschreven in Deel II (Hoofd-
stuk 1). In datzelfde deel (hoofdstuk 2) werd ook al aangegeven hoe men de verkre-
en resultaten kan gaan g

 
In dit hoofdstuk wordt dit verder geïllustreerd aan de hand van het fictieve vredege-
recht “PAX”. De input en outputbladen van dit “vredegerecht” zijn te vinden in bijlage 
A. De lezer die over reële gegevens van een vredegerecht beschikt (in het actuele 
stadium de vrederechter en hoofdgriffier van de betrokken pilootsites, in de nabije 
toekomst elke vrederechter en hoofdgriffier die het model willen gebruiken en in een 

ter stadium eventueel ook controle- of auditinstantiesla
v

 
 
1. VOORBEREIDING   
 
 
Om de resultaten te lezen en te interpreteren hebben we volgende gegevens nodig: 
 

o Het JustPaxmodel met de gegevens (input) en resultaten voor het kanton 
PAX: deze zijn te vinden in bijlage A.  
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o Het statistisch materiaal om te benchmarken, bekomen door de verwerking 
van de resultaten van de 19 pilootsites.  Al dit materiaal is opgenomen in bijla-
ge B: 

o De bundel met de statistieken 1 & 2 (gemiddelden, mediaanwaarden 
etc. tot op het niveau van elk product), respectievelijk berekend voor 19 

om-

pilootsites en voor het aantal pilootsites die het betreffende product 
aanmaken; 

o De bundel met de statistieken 3 (gemiddelden per type vredegerecht tot 
op het niveau van productengroepen); 

o Het blad met de statistische gegevens over de volumes (en in een later 
stadium over andere indicatoren). 

 
e willen de resultaten van het kanton PAX voornamelijk bekijken vanuit de bekW

mernis van plaatselijke efficiëntie. Dit betekent dat we zowel voor de individuele re-
sultaten (bijlage A, vanaf blz. 19/9710), als voor het vergelijkingsmateriaal (bijlage B) 
vooral zullen kijken naar OUTPUT I scenario 3 voor een algemeen beeld, en naar 
OUTPUT II Cost 2 wanneer we een detail van de personeelskosten willen zien. Voor 
de gebouwgerelateerde kosten zullen we ons beperken tot OUTPUT V cost 3 en tot 
het blad waar alle kosten naast elkaar staan (OUTPUT V cost 1-2-3). Voor hardware 
en andere materiële kosten stelt er zich geen keuzeprobleem: er is hier telkens maar 
één versie: respectievelijk OUTPUT III en OUTPUT IV.   
 
De keuze van deze outputs is gebaseerd op het oriëntatieschema zoals weergege-
en in deel II, hoofdstuv k 2 punt 4.1. 

 
 
 
2. ALGEMEEN BEELD  (ALLE KOSTENSOORTEN) 
 
 
 
2.1. De inputbladen 
 
Vooraleer naar de outputs te kijken is het aangewezen ook even naar de ingevoerde 
gegevens te kijken. Hier kunnen nl. al verklaringen te vinden zijn waarom de resulta-
ten van PAX zouden afwijken van de “normen”. Zo merken we (JP_MOD_#PA.xls - 
Input 1 = pers - rij 52 en rij 5311 – blz. 2/97 onderaan) dat er van de zeven perso-
eelsleden op het vredegen recht twee personen waren die deeltijds werkten en één 
ersoon die in het betreffende jaar voor bijna een derde (Y-waarde = 29) van 
ijn/haar betaalde tijd niet bijdroeg aan producten. Vooral dit laatste kan in verhou-
ing tot het productievolume een hoge kost geven.   

                                              

p
z
d
 

   

e nummering hier licht van afwijken (afhankelijk van de printerinstellingen van de gebruiker).   

erkblad en de lokalisatie op het werkblad (celre-

10 De opgegeven bladzijden komen overeen met de geprinte versie zoals opgenomen in bijlage. Wan-
neer de gebruiker het model rechtstreeks vanuit Excel afdrukt, kan het aantal bladzijden en dus ook 
d
11 Voor wie niet op een gedrukte versie maar rechtstreeks in Excel werkt, wordt in cursief achtereen-
volgens de naam van het bestand, de naam van het w
ferentie of rij-/kolomnummer) weergegeven. 
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m.a.w. op PAX geen apparaten die wel een kost hebben 
ma
 
 
2.2. De a sten 
 
Ee  cht nu kost, krijgen we op blz. 
36/97 

391  om standaardkosten, die een verge-
jking met andere vredegerechten makkelijker maken. Voor PAX  verschilt deze kost 

et antwoord hierop vinden 
e door te kijken naar de statistieken in bijlage B.  Voor OUTPUT I SC 3 – stat 1 & 2 

ssen € 360.427 en € 646.083. Het gemiddelde is 
ooral door deze laatste waarde beïnvloed: dit blijkt zowel uit de mediaanwaarde 
 443.452) als uit het gemiddelde na weglating van de uitersten (€ 394.531). PAX is 

us eerder een goedkoop vredegerecht. Vrederechter noch hoofdgriffier hebben daar 
ductkosten en naar 

enheidskosten gekeken te worden); de karakteristieken van het vredegerecht zelf 
iet bijzonder veel personeel met zelfs een paar parttimers, slechts één vrederech-
r, maar één zetel) zitten daar zeker voor iets tussen. Vandaar dat het interessant is 

rtgenoten. Dit kan door de “stat 3” gegevens (gemiddel-
.  Op blz 1/5 (OUTPUT I SC 3 – stat 3 – rij 5) geven de 

male” waarden ligt: € 35.766,83 
oor PAX tegenover meer dan € 59.000 of meer dan € 53.000 al naargelang het ge-

wone of het gecorrigeerde gemiddelde wordt genomen. Omdat de gebouwkost in 
 

-
 hier 

it 

Op de andere inputbladen (blz. 3/97 t.e.m. 5/97 - input 2 = computers,  input 3 = prin-
ters en input 4 = cop fax scan cam van JP_MOD_#PA.xls) is nergens een Y-waarde 
vermeld: er bevinden zich 

ar niet bijdragen tot de productie wegens defect etc. 

bsolute ko

n antwoo
(JP_MOD_#PA.xls - OUTPUT I SC 3 – cel G48). De totale kost bedraagt 

.317,58.  Conform scenario 3 gaat het hier

rd op de vraag hoeveel ons vredegere

€ 
li
echter niet erg van de berekening via andere scenario’s (€ 391.312,18, zowel voor 
scenario 1 als scenario 2 – die we hier verder niet gaan bekijken), ook al is de globa-
le kost van personeel in deze scenario’s iets lager dan in scenario 3 en de gebouw-
gerelateerde kost iets hoger (in deze andere scenario’s wordt niet uitgegaan van een 
gemiddelde anciënniteit maar van de werkelijke personeelskost, en wordt de met een 
gebouw verbonden kost niet via standaardwaarden maar zo reëel mogelijk bere-
kend).   
 
Is dit duur in vergelijking met andere vredegerechten? H
w
– rij 47  (blz. 1/20) vinden we dat de gemiddelde waarde voor de pilootsites 
€ 447.505 bedroeg, met uitersten tu
v
(€
d
veel verdienste aan (daarvoor dient eerder naar relatieve pro
e
(n
te
PAX te vergelijken met soo
den per type) te consulteren
rode cijfers in de blauwe zone deze gemiddelden weer. Voor ons vredegerecht zijn 
de types A3, B2, C2, D2, E2, F2, G1 en H1 belangrijk. Telkens zit het resultaat van 
PAX onder het gemiddelde.  Dus zelfs in vergelijking met andere vredegerechten met 
één zetel, één vrederechter, etc. valt PAX nog goedkoop uit.   
 
Als we de absolute kosten per kostensoort voor PAX bekijken (JP_MOD_#PA.xls - 
OUTPUT I SC 3 – celbereik C48:F48) en we vergelijken die met de gemiddelden of 
gecorrigeerde gemiddelden voor de pilootsites, dan blijkt dat het vooral voor de ge-
bouwgerelateerde kosten is dat PAX onder de “nor
v

scenario 3 aan de hand van standaardwaarden wordt berekend, is het interessant
om na te gaan of die kost in andere scenario’s even laag ligt. Dit blijkt (zoals 2 ali
nea’s eerder al aangegeven) niet het geval te zijn. Men kan dit aflezen uit de
verder niet behandelde bladen ‘OUTPUT I SC 1’ en ‘OUTPUT I SC 2’, maar ook u
het onder punt 4.3 besproken blad ‘OUTUT V BUILD – comparison’.     
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000), en is die voor de helft 
amengesteld door de vonnissen waar er serieuze betwistingen zijn. De kosten van 
e categorieën IV (verzoeningen) en V (familiale geschillen en bescherming kwets-

e grootteorde (rond de € 60.000). Opvallend is wel 
at ondersteunende activiteiten (opleiding, beheer, informatieverschaffing) een be-

e verdeling van de globale kost over de verschillende 
kostensoorten 

 Personeel: 76% 

 
Kijken we naar de productgroepen (JP_MOD_#PA.xls - OUTPUT I SC 3 – celbereik 
G50:G58; blz. 36/97) dan vormen de “traditionele producten” (vonnissen inzake huur, 
invorderingen, e.d.) de grootste brok (meer dan € 168.
s
d
bare personen) zijn van eenzelfd
d
drag vertegenwoordigen van bijna € 76.000.   
 
Terloops kan worden opgemerkt dat de verplichte verzoeningen (product IV_01) in 
absolute cijfers het duurste product zijn (meer dan € 33.000 – zie blz. 35/97 of cel 
G22 van JP_MOD_#PA.xls - OUTPUT I SC 3).   
 
Of diezelfde verdeling over de productcategorieën ook in de steekproef van pilootsi-
tes wordt teruggevonden wordt nagegaan onder punt 2.4.   
 
 
2.3. D

 
Wijkt de samenstelling van de kost bij PAX af van het beeld dat door de 19 pilootsites 
wordt bekomen? 
 
Daarvoor blijven we bij dezelfde outputbladen, maar moeten we kijken naar de oranje 
zone. Op JP_MOD_#PA.xls - OUTPUT I SC 3 – celbereik I48:M48 (blz. 38/97) mer-
ken we dat de kost van PAX (100%) bestaat uit: 
 

o Personeelskosten: 81,57% 
o Hardwarekosten: 0,88% 
o Andere materiële kosten: 8,41% 
o Gebouwgerelateerde kosten: 9,14%.   

 
Kijken we naar OUTPUT I SC 3 – stat 1 & 2 – rij 104  (blz. 6/20 t.e.m. 10/20, de rode 
cijfers op oranje achtergrond) dan zien we volgende gemiddelde percentages (afge-
rond tot gehele getallen) voor de 19 pilootsites:  
 

o
o Hardware: 1% 
o Andere materiële middelen: 10% 
o Gebouwgerelateerde kosten: 13% 

 
Opvallend is de relatief lagere gebouwkost, die door een relatief hogere personeels-
kost gecompenseerd wordt. Ook met de mediaanwaarden of gecorrigeerde gemid-
delden blijft dit beeld gehandhaafd. Benchmarking met vredegerechten van eenzelf-
de type (zie de rode cijfers in de oranje zone op blz. 1/5 t.e.m. 5/5 van OUTPUT I 
SC3 – stat 3– rij 13) bevestigt deze vaststelling. Uit de eerdere vaststellingen omtrent 
de absolute kosten (2.2) blijkt dat het eerder de lage gebouwkost is die verantwoor-
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elijk is voor de (t.o.v. de pilootsites) afwijkende percentages dan wel de personeels-

g met andere vredegerechten te ver-

eik O48:S58 (blz. 40/97) merken we 

rderingen en onroerend 
goed): 12,75% 

o en na betwisting op tegenspraak, vnl. inzake invorderin-
gen en onroerend goed): 20,64% 

eslissingen betreffende familiale geschillen en bescherming van 
kwetsbare personen: 16,70% 

,4% 

TPUT I SC 3 – stat 1 & 2 – celbereik L161:L171  
erhoudingen (afgerond tot gehele getallen) de vol-

l. inzake invorderingen en onroerend 
goed): 13% 

tegenspraak, vnl. inzake invorderin-
gen en onroerend goed): 19% 

ingen): 9% 
ingen betreffende familiale geschillen en bescherming van 

bekleder van een openbaar ambt): 3% 
o Groep L (intermediaire producten): 2% 

type F2)(zie OUTPUT I SC 3 – stat 3 – celbereik Q21:Q27 – blz. 1/5, groene zone): 

d
kost (zie verder onder 4.3).    
 
 
2.4. De verdeling van de globale kost over de producten en 

productengroepen 
 
Reeds onder punt 2.1 werd melding gemaakt van welke producten(groepen) een ho-

e kost vertegenwoordigen. Om de vergelijking
gemakkelijken, is het aangewezen hiervoor te kijken naar de relatieve kosten in de 
groene zone van de outputs.   
 

p JP_MOD_#PA.xls - OUTPUT I SC 3 – celberO
dat de kost van PAX (100%) als volgt over de productgroepen is verdeeld: 
 

o Groep I (beslissingen bij verstek, vnl. inzake invo

o Groep II (beslissingen zonder noemenswaardige betwisting, vnl. inzake invor-
deringen en onroerend goed): 9,75% 
Groep III (beslissing

o Groep IV (verzoeningen): 14,63% 
o Groep V (b

o Groep VI (producten in hoofde van bekleder van een openbaar ambt): 4,44% 
o Groep L (intermediaire producten): 1,70% 
o Groep C (ondersteunende activiteiten): 19

 
Voor de gehele groep pilootsites (OU
(blz. 11/20) zijn de gemiddelde v
gende:  

o Groep I (beslissingen bij verstek, vn

o Groep II (beslissingen zonder noemenswaardige betwisting, vnl. inzake invor-
deringen en onroerend goed): 9% 

o Groep III (beslissingen na betwisting op 

o Groep IV (verzoen
o Groep V (besliss

kwetsbare personen): 29% 
o Groep VI (producten in hoofde van 

o Groep C (ondersteunende activiteiten): 17% 
 
Opvallend is dus bij PAX de relatief hoge kost van productgroep IV en lage kost van 
productgroep V. Vermits onder de producten van V ook de opvolging van geestes-
zieken thuishoort en er in het PAX-kanton geen dergelijke instellingen zijn, kunnen 
we deze percentages best ook vergelijken met andere gelijkaardige kantons (van het 
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81%) maar toch nog altijd opmerkelijk hoger dan bij 
AX.   

binnen PAX vooral IV_01 (verplichte verzoeningen) proportioneel hoog te liggen 
,65% nover 5% gemiddeld), terwijl het aandeel van V_03 

3 en veel voor IV_01; dit zou moeten blijken uit de vo-

ecten, het 

orie in het bijzonder – zie verder. 

.  
 

aximum van de steekproef be-

duct voort te brengen.   

UTPUT I SC 3 – celbereik Y6:Y46 - blz. 41/97), 

T I SC 3 – stat 1 & 2 – celbereik Y6:Y46 - blz. 
eer 

 
 en III_07 (onteigening - € 4638 

over € 1883), evenals V_04 (in observatiestelling - € 2847 tegenover € 745), 

het gemiddelde percentage van V is dan 27,35%, hetgeen weliswaar lager is dan 
kantons met instellingen (33,
P
 
Als de producten van groep IV en groep V meer in detail worden bekeken, dan blijkt 

 van de totale kosten tege(8
(bewindvoeringen) slechts 6,57% vertegenwoordigt (voor de pilootsites is het gemid-
delde aandeel 14%). Diverse hypotheses kunnen hier ter verklaring vooropgesteld 
worden:  
 

o weinig volume voor V_0
lumes en de eenheidstijden – zie verder; 

o een manifest andere aanpak, bijv. weinig of geen verplaatsingen in het kader 
van bewindvoeringen, het uitbesteden van de boekhoudkundige asp
vooral werken met professionele bewindvoerders: op termijn kan dit nagegaan 
worden aan de hand van de indicatoren, meer bepaald de indicatoren (i), (j) 
en (k), vermeld in Deel I, hoofdstuk 2,  punt 3.3; 

o gewoon weinig tijdsinvestering wegens weinig interesse voor bewindvoerin-
gen; in dat kader kan het nuttig zijn na te gaan of wat hierboven werd gesteld 
voor de gehele kost ook geldt voor de personeelskost in zijn geheel of de kost 
van een bepaalde personeelscateg

 
Bij de bespreking van de absolute kosten (punt 2.2 hierboven) werd ook al opge-
merkt dat de ondersteunende activiteiten een aanzienlijk bedrag vertegenwoordigen

st.  Dit is iets hoger dan gemiddeldBij PAX gaat het om bijna 20% van de totale ko
(17%), maar zeker geen uitschieter (minimum en m

ragen respectievelijk 6 en 26%).   d
 
 
2.5. De eenheidskosten en volumes 
 
De eenheidskosten (roze zone op de outputbladen) zijn het meest geschikte middel 
om uitspraken over efficiëntie te doen. Hier wordt telkens weergegeven hoeveel het 
kost om één volume-eenheid van een pro
 
Als we voor alle producten van PAX nagaan hoeveel de productiekost van één volu-
me-eenheid is (JP_MOD_#PA.xls - O
en dit vergelijken met diezelfde kosten voor “het gemiddelde vredegerecht” (met 
weglating van extremen) (OUTPU
16/20), dan blijkt ons vredegerecht een zeer hoge eenheidskost (minstens 2 k

3 (handelshuur - € 11.759 tegenoverhoger dan gemiddeld) te hebben voor III_0
€ 2.425), III_04 (pacht - € 6878 tegenover € 1652)

gente
V_08 (niet begeleide vreemde minderjarigen - € 2042 tegenover € 874) en VI_04 
(openbare verkoop - € 5997 tegenover € 329). Het gaat steeds om producten die in 
het kanton PAX weinig voorkomen (zie blz. 11/97 - JP_MOD_#PA.xls - INPUT C  = 
products).   
 



JustPax - Deel III Hoofdstuk 2 Resultaten per vredegerecht 
 
 

 

 .bewww.cmro-cmoj.be   133 

denering echter niet toegepast worden: onteigeningen zijn bijv. overal (in alle 
ilootsites) zeldzaam: zie het blad met de statistische gegevens over de volumes van 

hte verzoeningen hebben bij PAX een eenheidskost van € 101 (tegenover 
 63 gemiddeld), de vrijwillige € 140 (tegenover € 107 gemiddeld). Toch is hier geen 

eerd gemiddelde voor de pilootsites 

door een 
ag volume (82 voor PAX, tegenover 103 als gecorrigeerd gemiddelde).  In vergelij-

ndere producten met een lage eenheidskost zijn II_02 en III_02 (woninghuur), V_02 
nderhoudsgeld), evenals V_06 (ouderlijk gezag) en VI_05 (verzege-

3 en V_02 behoren de volumes van 
AX tot de hoogste van de steekproef (voor V_02 is het zelfs het maximum – zie bij-

 

Een mogelijke verklaring zou hier bijgevolg kunnen zijn dat door het niet vertrouwd 
zijn met de materie (te zeldzaam) er meer tijd in kruipt. Voor sommige producten kan 
deze re
p
bijlage C – VOL AND INDIC.xls – vol stat: gecorrigeerd gemiddelde nul.   
 
Meer aandacht verdienen producten met een eenheidskost die bij PAX merkelijk ho-
ger ligt, zonder daarom het dubbel te bedragen van het gemiddelde. Dit geldt voor de 
producten II_03 en III_01, maar meer nog voor de verzoeningen (IV_01 en IV_02).  
De verplic
€
sprake van kleine volumes: 333 voor IV_01 (gecorrigeerd gemiddelde voor de piloot-
sites bedraagt 322) en 167 voor IV_02 (gecorrig
bedraagt 178) - zie blz. 11/97 - JP_MOD_#PA.xls - INPUT C  = products en VOL 
AND INDIC.xls – vol stat. De volumes van PAX  liggen voor de verzoeningsproduc-
ten in de buurt van de gemiddelden. De verklaring van de hoge eenheidskost en de 
hoge totale kost kan dus niet in de volumes worden gevonden. Of deze hoge kost 
(eenheidskost & groot aandeel in de totale kost van het vredegerecht) te wijten is aan 
één bepaalde personeelscategorie zal hieronder worden nagegaan. 
 
Wat het onder 2.4 besproken product “voorlopig bewindvoeringen” betreft (V_03), 
zou de lage absolute en relatieve kost ten dele kunnen verklaard worden 
la
king met andere vredegerechten is echter ook de kost van één volume-eenheid laag: 
€ 313 voor PAX tegenover € 612 als gecorrigeerd gemiddelde voor de steekproef.  
Er zijn m.a.w. niet veel aanwijzingen die pleiten voor de eerste van de onder 2.4 op-
gesomde hypothesen.   
 
A
(o
ling/ontzegeling). Voor de producten  II_02, III_0
P
lage B, blad VOL AND INDIC.xls – vol stat), zodat in die gevallen sprake kan zijn van 
een ‘schaaleffect’.   
 

e lage eenheidskost voor woninghuur zou kunnen verklaard worden door de hogeD
eenheidskost voor verplichte verzoeningen: de voorbereidingstijd voor zaken die op 
zitting komen, zou dan omgekeerd evenredig zijn met de gespendeerde tijd tijdens 
de verzoeningspoging.   
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3. PERSONEELSKOSTEN IN DETAIL 
 
 
Eigenlijk kan hier eenzelfde benadering als voor het algemeen beeld (punt 2) worden 
gevolgd: eerst kijken naar de absolute kosten, vervolgens naar relatieve kosten (ver-
deling van de kosten van eenzelfde personeelscategorie over producten; of verdeling 
van de totale kost van een product(groep) over personeelscategorieën), en tenslotte  
 
naar eenheidskosten. Dit alles dient te gebeuren aan de hand van het werkblad 
JP_MOD_#PA.xls - OUTPUT II PERS – details Cost 2 voor de gegevens van PAX, 
en van de bladen ‘stat 1 & 2’ en ‘stat 3’ van het bestand ‘OUTPUT II C 2.xls’ voor het 
benchmarking materiaal.   
 
De totale personeelskost van PAX (€ 319.208,5 – zie blz. 50/97) bestaat voor bijna 
de helft uit griffierkosten en bijna een derde uit magistratenkost (zie blz. 52/97 – 
oranje zone). Dit wijkt niet veel af van de gemiddelden van de pilootsites (resp. 33% 
n 46% - zie blz. 7/16 van OUTPUT II C 2).  e

 
Vermits de personeelskost meestal voor een kwart en bij PAX zelfs voor vier vijfden 
van de totale kost verantwoordelijk is, zullen veel van de bevindingen die bij het al-
gemeen beeld (punt 2 hierboven) werden geschetst ook hier gelden. Zo volgt de ver-
deling van de globale personeelskost het algemene beeld (zie blz. 52/97 – groene 
zone), ook al is het aandeel van productgroep I nu iets kleiner en dat van groep V 
iets groter. Dit is logisch omdat bij productgroep I de inbreng van uitvoerend (goed-
oper) personeel groter k is (37% zie oranje zone van blz. 52/97) en de gebouwgerela-

teerde kosten (zittingszaal,…) belangrijker kunnen zijn, terwijl de kosten bij product-
groep V voor de 52% bestaan uit magistratenkosten.   
 
Een interessante oefening bestaat er uit na te gaan hoe de kost van elk(e) pro-
duct(groep) is samengesteld in functie van de drie personeelscategorieën en of de 
gevonden patronen overeenstemmen met de statistische gegevens voor de 19 pi-

otsites.   lo
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p het niveau van de productgroepen levert dit volgend resultaat op: 

OUTPUT II C2 
(%, afgerond) 

Vrederechter Griffiers Ander personeel 

 
O
 
 

Pr
 
) oductgroep 

PAX 
(blz. 

52/97) 

Stat 2 
(gem.) 

(blz. 6/16) 

Stat 3 
(voor 
n=19) 

(blz. 2/4) 

PAX 
(blz. 

52/97) 

Stat 2 
(gem.) 

(blz. 7/16) 

Stat 3 
(voor 
n=19) 

(blz. 3/4) 

PAX 
(blz. 

52/97) 

Pilootsites 
(gem.)(blz. 

8/16) 

Stat 3 
(voor 
n=19)

(blz. 4/4
I (‘verstek’) 20 16 - 42 46 - 37 38 - 
II (
tw

weinig be- 30 24 - 39 46 - 31 29 - 
ist.) 

III 
bet

(tegenspr.- 
w.) 

38 57 - 46 31 - 17 12 - 

I+II+III 31 37 38 43 39 39 25 23 23 
IV
ge

 (verzoenin-
n) 

22 29 29 64 34 37 14 37 35 

V 36 31 49 50 17 15 15 (fam. + besch.) 52 36 
VI  (openb. ambt) 73 46 43 25 39 42 3 15 15 
L – intermed. 1 2 4 57 41 41 42 56 55 
C – ondersteun. 16 18 18 75 62 64 9 21 19 

 
 
In tegenstelling tot de pilootsites in het algemeen, bestaat de kost van de verzoenin-

en in PAX voor bijna twee derden uit griffierkosten; ook bij vonnissen van groep III 

t binnen categorie C vooral bij C_03 (informatieverschaffing) te zijn dat in 
AX het aandeel van de griffiers hoog en van het andere personeel laag is in verge-

lijking met andere vredegerechten. Een mogelijke verklaring zou het gebrek aan er-
varing van het administratief personeel kunnen zijn, of gewoon een gebrek aan der-
gelijk personeel.   
 
En bij productgroep IV situeert de afwijkende verhouding in aandeel van vrederechter 
en griffiers zich voornamelijk bij de verplichte verzoeningen (IV_01), hetgeen meteen 
een antwoord geeft op een onder 2.5 gestelde vraag. Dit beeld wordt ook bevestigd 
bij het bekijken van de verdeling van de totale kost van de griffiers over de producten 
(groene zones): bij PAX gaat bijna 12% van deze kosten naar product IV_01, gemid-
deld is dit voor de pilootsites 4%. Ditzelfde product maakt 4% uit van de totale magi-
stratenkost, zowel in PAX als gemiddeld bij de pilootsites. Als we binnen de griffiers 
naar een verklaring willen zoeken, dan zal het nodig zijn terug te keren naar de in-
putbladen. Daar blijkt dat meer dan een derde van de tijd van één persoon naar dit 

g
is het aandeel van de griffiers groot in de kosten (46% tegenover 31% als gemiddel-
de bij de pilootsites), en het aandeel van de vrederechter beduidend lager (38% te-
genover 57% bij de pilootsites). Bij de kost van de productgroepen V en VI is het 
aandeel van de PAX-vrederechter dan weer beduidend hoger dan het gemiddelde 
van zijn collega’s op de pilootsites (resp. 52% en 73% op PAX  tegenover 36% en 
nog geen 50% bij de pilootsites). Tenslotte bestaat de kost van de ondersteunende 
activiteiten in het kanton PAX voor drie kwart uit griffierkosten en voor nog geen tien-
de uit kosten van ander personeel, terwijl dit laatste aandeel in de pilootsites gemid-
deld een vijfde bedraagt.   
 
Wanneer dergelijke verschillen zich voordoen, is het nuttig ook op het niveau van de 
producten te kijken.   
 
Zo blijkt he
P
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roduct gaat en blijkt ook nog eens dat het net die persoon is voor wie een Y-waarde 
n zijn betaalde 

jd niet echt bij aan producten).   

p
van 29% is ingegeven (de persoon droeg dus voor bijna een derde va
ti
 
 
 
4. ANDER S N AE KO TEN I  DET IL 
 
 
 
4.1. Hardware kosten 

j het schetsen van het algemene beeld bleek reeds dat het aandeel van de hard-
n in  totale osten  een dege ht zel  me an 1 edraa  
at h om 0,8  of € 39,76

et grootste deel van dit bedrag gaat naar computers (iets meer dan een derde) en 
rinters (iets minder dan een derde): zie JP_MOD_#PA.xls OUTPUT III HARDW – 

l en zonder psychiatrische inrichting, betekent dat de kos-

 van PAX niet echt spectaculair meer. Als we bovendien kijken 

n/of dat men zendingen enkel aangetekend verstuurt als dit strikt 

 

 
Bi
warekoste  de  k van  vre rec den er d % b gt. 
In PAX ga et 8% 34 . 
 
H
p
details Cost 2, of blz. 58/97.   
 
 
4.2. Andere materiële kosten 
 
Interessanter om even bij stil te staan, zijn de andere materiële kosten: 
JP_MOD_#PA.xls OUTPUT IV MAT-details Cost 1, vanaf blz. 63/97.  De bijna 
€ 33.000 van deze kostensoort bestaat voor 56,21 % uit post-kosten (blz. 68/97).  Dit 
is meer dan het gemiddelde van stat 2 (OUTPUT IV _ stat 1 & 2, blz. 13/32) dat 50% 
(met uitschieters van 85% en 30%) bedraagt. Maar het feit dat PAX een vredege-
echt is met maar één zeter

tensoort “kilometervergoeding” € 0 en 0% bedraagt. Vergeleken met het gemiddelde 
van de vredegerechten met één zetel (type G1), nl. 55,99 (zie OUTUT IV – stat 3, 
lz. 5/8) is de 56,21%b

naar de eenheidskost voor de postkosten, dan bedraagt die voor de PAX-producten 
€ 7,39 per volume-eenheid (dit bedrag is voor elk product hetzelfde omdat de verde-
ling van de postkosten is gebeurd op basis van volumes), terwijl het gemiddelde voor 
de pilootsites rond de € 9 à € 10 ligt. Dat PAX hier iets lager ligt zou bijv. kunnen be-
tekenen dat men, waar het niet echt nodig is om via de post te werken, de voorkeur 
eeft aan e-mail, eg

noodzakelijk is.  
 
 
4.3. Gebouwgerelateerde kosten 
 
Vanuit onze optiek van plaatselijke efficiëntie, zijn de gebouwgerelateerde kosten 
minder belangrijk. Vrederechter of hoofdgriffier hebben weinig vat op de meeste van 
deze kosten. We beperken ons bijgevolg tot het blad JP_MOD_#PA.xls OUTPUT V 
BUILD-comparison (blz. 97/97).   
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e van het budget van de FOD Justitie zijn. Voor de 
ostensoorten “huur” en “veiligheid” blijkt “kost 3” gelijk te zijn aan “kost 1” en “kost 
”. Voor de huur duidt dit er op dat er geen precieze gegevens voorhanden waren 
ijv. omdat PAX samen met andere gerechten in eenzelfde gebouw is gehuisvest en 

en zijn toevlucht heeft moeten nemen tot 

elijkaardige vredegerechten). Een zelfde werkwijze is trouwens ook gevolgd voor de 
erekening van “kost 3” voor water en energie, alleen waren er in dat geval ook reële 
egevens voorhanden. In de gevallen waar “kost 3” afwijkt van de andere kosten, 

e werkelijke kost ook een normatieve kost voorhanden 
, gebaseerd op gelijkaardige situaties of gebruik makend van een bestaand model 

• onderhoudskosten vallen in de realiteit merkelijk lager uit (€ 589) dan wat 

onmaakpersoneel zouden in theorie minder dan de 
helft mogen zijn van de werkelijke kosten; deels kan dit te maken hebben 
met de afronding van fulltime equivalenten naar aantal effectieve schoon-

e verdubbeling verklaren. In geval PAX zijn 
vragen moeten stellen of men de 

Een eerste vaststelling is dat de “kost 1” (departementaal perspectief) en de “kost 2” 
(perspectief samenleving) identiek zijn, hetgeen betekent dat de gebouwgerelateerde 
kosten voor PAX volledig ten last
k
2
(b
er geen exacte verdeelsleutel is), zodat m
e in deel II hoofdstuk 1 punt 3.8 omschreven werkwijze (prijs per m², gebaseerd op d

g
b
g
betekent dit dus dat er naast d
is
zoals Augias. Voor PAX betekent dit dat men tot volgende vragen of vaststellingen 
komt: 
 

men zou kunnen verwachten (€ 1512); dergelijke kosten zijn vaak echter 
niet mooi gespreid over de jaren; 

• de kosten van scho

makers, maar dit kan nooit d
schoonmaak uitbesteedt, zou men zich 
schoonmaakfirma niet te veel betaalt; als de schoonmaakkost het resultaat 
is van een verdeling tussen meerdere bezetters van het gebouw, zou men 
de verdeelsleutel in vraag kunnen stellen; 

• voor de schoonmaakproducten is de werkelijke kost lager dan wat theore-
tisch kan verwacht worden (maar dit volstaat niet om de hoge schoon-
maakpersoneelskosten te compenseren);  

• inzake energie- en waterverbruik blijkt PAX eerder milieubewust te zijn, 
tenzij de lage kosten te maken hebben met een voor een keer voordelige 
verdeelsleutel onder de bewoners van het gebouw, dan wel of we er met 
enig cynisme zouden moeten van uitgaan dat een lage factuur te maken 
heeft met een gering aantal uren aanwezigheid op kantoor… 

 
 
 
5. KIJKEN NAAR SPECIFIEKE PRODUCTEN 
 
 
In bovenstaande uiteenzetting zijn we uitgegaan van een situatie waarin een vrede-

kader van bijv. een audit geïnteresseerd 
ijn in het totale beeld van een vredegerecht. In dat geval is het pas na een algeme-

rechter, een hoofdgriffier of een derde in het 
z
ne rondgang opportuun om in te zoomen op specifieke producten, zoals hierboven 
bijv. op de “verplichte verzoeningen”.   
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Vanzelfsprekend sluit niets uit dat men enkel in (een) specifiek(e) product(en) is ge-
interesseerd en een analyse daartoe beperkt. Dit kan bijv. in de context van een her-
tekening van het gerechtelijk landschap. Meestal zal men dan echter niet in één vre-
degerecht geïnteresseerd zijn en sluit deze benadering bijgevolg eerder aan bij de in 
hoofdstuk 3 uiteengezette resultaten van de extrapolatie.   
 
Toch zal men met conclusies op het niveau van producten voorzichtig moeten zijn, 
temeer omdat de analyse vandaag beperkt is tot de vredegerechten en nog niet is 
doorgevoerd op de andere echelons van de rechterlijke orde (eerste aanleg,…).   
 
Op dergelijke aspecten zal worden ingegaan in deel IV.   
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HOOFDSTUK 3: EXTRAPOLATIERESULTATEN 
 
 
 
1. TWEE METHODEN 
 
 
Om op basis van de resultaten van de 19 pi
s assing zijn, werden twee be-

Een eerste benadering, “extrapol 1” genoemd, gebruikte als vertrekpunt de bekomen 
gemiddelde absolute kosten in “Stat1”. Het gaat met andere woorden steeds om ge-
middelden die berekend zijn voor 19 sites, ook al zijn er daaronder sites die een be-
paald product niet zouden hebben. Elke waarde (voor elk product, voor elke kosten-
soort,…) werd vervolgens vermenigvuldigd met 187 (d.i. het totaal aantal vredegerech-
ten in België anno 2007).   
 
Deze benadering heeft als voordeel dat ze relatief eenvoudig is. Het resultaat ziet er 
bovendien net zo uit als een resultaat voor een individueel vredegerecht: dezelfde out-
putbladen, op dezelfde manier gestructureerd.   
 
Deze methode gaat er wel van uit dat de 19 sites in de steekproef voldoende represen-
tatief zijn voor de gehele populatie. Als dat niet zo zou zijn (te sterke over- of onderver-
tegenwoordiging van een bepaald type vredegerecht in de steekproef), dan zou dit het 
globale beeld kunnen vertekenen.   
 
Daarom werd ook een tweede benadering toegepast, zij het niet tot op het niveau van 
de producten, maar enkel tot op het niveau van de productcategorieën (I+II+III, IV, V, 
VI, L, C). Daarbij werd vertrokken van “Stat3” die gemiddelde waarden geeft volgens 
type vredegerecht (waarbij 9 criteria voor types gehanteerd werden: verstedelijking (A), 
rijkdom (B), vergrijzing (C),…). Vermits voor elk van deze criteria bekend is hoeveel 
vredegerechten in de steekproef overeenkomen met een bepaald type, en hoeveel 
vredegerechten in de populatie met eenzelfde type overeenkomen, kan de extrapolatie 
hier genuanceerder gebeuren en rekening houden met die proporties.   
 

Een voorbeeld: veronderstel dat voor een bepaald product 3 vredegerechten in de steek-
proef elk een kostprijs van € 2000 hebben, en de overige 16 vredegerechten een kostprijs 
van € 1000 en veronderstel dat de eerste drie genoemde vredegerechten gelegen zijn in 
kantons met relatief veel vreemdelingen (m.a.w. tot type E1 behoren), terwijl de andere vre-
degerechten tot type E2 behoren.   
Een extrapolatie volgens de eerste methode zou dan betekenen: 
187*[(2000*3)+(1000*16)]/19 = 216.526 
Terwijl een extrapolatie volgens de tweede methode (wetende dat er in de populatie 16 kan-
tons zijn die tot E1 behoren en 171 die tot E2 behoren – zie punt 3.5 van hoofdstuk 2 deel 
II) het volgende oplevert: 
2000*16 + 1000*171 = 203.000. 

lootsites (= steekproef) te komen tot uit-
praken die op de hele populatie vredegerechten van toep

naderingen gebruikt.   
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Het verschil is te wijten aan een oververtegenwoordiging in de steekproef van het type E1 
(nl. 15,8% in de steekproef tegenover 8,6% in de populatie). Vanzelfsprekend speelt dit en-

e kosten significante ver-
e. 

kel mee (zoals hier fictief weergegeven) indien er voor bepaald
schillen zijn die zouden te wijten zijn aan dit criterium van typologi

 
 
 
2. RESULTATEN VAN DE EERSTE METHODE “EXTRAPOL 1”  
 
 
Een volledige overzicht van ‘extrapol 1’ is te vinden in bijlage D a). Deze bijlage heeft 
dezelfde structuur als de individuele outputresultaten: 
 

• 10 outputbladen, te weten output I (algemeen overzicht – 3 scenario’s), out-

 outputs, omdat het niet de kost voor één vredegerecht 
maar voor het geheel van de Belgische vredegerechten betreft).   

ateriële middelen, waaronder hardware (deze laat-
te kostensoort bedraagt echter nog geen percent).   

roepen I en II).  
e kostprijs van verzoeningen bedraagt nog geen 10% van de totale kost, de verplichte 

verzo t. De 
kost aagt 
zo’n ffing 
vertegenwoordigen elk tussen de 6 en 7% van de totale kost, terwijl management iets 
mind
 
 

put II (personeelskosten – 2 berekeningswijzen), output III (hardware), output 
IV (andere materiële kosten) en output V (3 berekeningswijzen); 

• naargelang de achtergrondkleur van de bladen gaat het om eenheidskosten 
(roze), relatieve kosten binnen een kostensoort (groen), relatieve kosten bin-
nen een product(groep) (oranje) en absolute kosten (paars en niet blauw zo-
als bij individuele

 
 
2.1. Globaal overzicht (output I) 
 
De kost van de vrederechten (jaar 2007) schommelt tussen de 83 (kost voor FOD) en 
de 85 (kost voor samenleving) miljoen EUR. Drie kwart van deze kosten betreft perso-
neel, de gebouwgerelateerde kosten (huisvesting e.d.) liggen rond de 13 %, de reste-
rende kosten betreffen allerhande m
s
 
14% van deze totale kost gaat naar de voorlopige bewindvoeringen (product V_03), die 
daarmee het in absolute kosten belangrijkste product vormen. Het geheel van de kost 
van de producten van groep V (familiale geschillen en bescherming van kwetsbare 
personen) schommelt rond de 30%. De kostprijs van beslissingen (groep III) na betwis-
ting op tegenspraak (met uitzondering van voorlopige maatregelen en onderhoudsgel-
den die in groep V zitten) bedraagt ca. 20%, hetgeen van dezelfde grootteorde is als de 
beslissingen in diezelfde materies zonder veel betwisting of bij verstek (g
D

eningen zijn daarbij (anno 2007) goed voor meer dan de helft van deze kos
van de producten van groep VI (zegels, eedafleggingen, verkiezingen,…) bedr
2 miljoen EUR of 2 à 3% van de totale kost. Opleiding en informatieverscha

er dan 4% bedraagt.   
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2.2.
 

e 63 miljoen EUR personeelkosten, bestaan voor een derde uit de loonkosten van 
rederechters, voor bijna de helft uit griffierkosten en voor ca. een vijfde uit kosten voor 

der personeel.   

 Zo be-
aat de kost van de producten van groep III voor meer dan de helft uit magistratenkost 

roducten van groep V. Naar de-
e laatste  

ook no
overeenko
meer dan , van dezelf-
de gro e
 
 
2.3. Ma

an de totale hardwarekost (driekwart miljoen EUR) is de computerkost met iets meer 
en  (32%).   

p de roze bladen staan eenheidskosten vermeld. Het betreft de eerder genoemde 
bsolute kosten, gedeeld door het voor het land geëxtrapoleerde volume. Zo kan men 

 een verstekvonnis i.v.m.  invordering rond de 37 EUR kost en de kostprijs 
van een machtiging in het kader van een voorlopige bewindvoering rond de 501 EUR 
ligt.   

 Personeelskosten (output II) 

D
v
an
 

eze onderlinge verhoudingen zijn echter per product(groep) erg verschillend.D
st
en is het omgekeerde waar voor de zaken met minder of geen betwisting (groepen I en 
II). Van de totale kost van de vrederechters gaat ongeveer een derde naar eerder ver-
melde groep III en een bijna even groot deel naar de p
z  groep gaat ook een derde van de griffierkost. Griffiers besteden daarnaast

g aanzienlijk wat tijd aan de ‘ondersteunende activiteiten’ (groep C), hetgeen 
mt met ongeveer een vijfde van de totale griffierkost. Groep V is met iets 

 20% ook voor het overige personeel een belangrijke kostenpost
ott orde als hun aandeel in verstekvonnissen (groep I).    

teriële kosten (output III en output IV) 
 
V
dan 40% de belangrijkste kostensoort, gevolgd door kopieerapparat
 
De totaliteit van de hardwarekosten liggen lager dan de telecommunicatiekosten (1 mil-
joen EUR), de documentatie- en representatiekosten (2 miljoen EUR) of de kosten van 
de post (4 miljoen EUR). Deze laatste categorie alleen vertegenwoordigt de helft van 
de ‘andere materiële kosten’ (8 miljoen EUR).    
 
 
2.4. Gebouwgerelateerde kosten (output V) 
 
Het onder punt 2.1. aangehaalde verschil van 2 miljoen EUR tussen de kost voor FOD 
Justitie en de kost voor de samenleving, is vanzelfsprekend terug te vinden bij de ge-
bouwgerelateerde kosten. Het gaat immers om huisvesting- en/of onderhoudskosten 
die door derden (gemeenten,…) worden gedragen.   
 
Op te merken valt dat ca. 43% van deze kosten gaat naar “andere ruimten” (gangen, 
sanitair,…), terwijl maar 36% gaat naar personeelsruimten (voor magistraten en griffie).   
 
 
2.5. Eenheidskosten (alle outputs) 
 
O
a
aflezen dat
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h.v. volumes is enige voorzichtigheid ge-
oden bij de hantering ervan. Niet alleen stellen bepaalde volumes betrouwbaarheids-

chieter van 2 en een afgerond gemiddelde van 13/19=0,684. Daar-

 
Vermits de eenheidskost berekend wordt a.d.
b
problemen (zie elders), in bepaalde gevallen heeft het rekenen met volumes (bijv. een 
gemiddelde voor de 19 pilootsites maken en het vermenigvuldigen met 187) ook weinig 
zin. Zo is voor het product ‘verkiezingen’ (VI_03) het volume voor de meeste pilootsites 
 of 1, met een uits0

uit kan men niet besluiten dat er nationaal 128 (nl. 0,684*187) verkiezingen waren, wel 
dat vermoedelijk zo’n 128 vredegerechten een verkiezing te verwerken hadden en dat 
dit gemiddeld zo’n kleine € 5000 kostte.   
 
 
 
3. RESULTATEN VAN DE TWEEDE METHODE “EXTRAPOL 2” 
 
 

en volledig overzicht van ‘extrapol 2’ is te vinden in bijlage DE  b). Deze bijlage heeft 
ezelfde structuur als de individuele outputresultaten: 

cht – 3 scenario’s), out-
put II (personeelskosten – 2 berekeningswijzen), output III (hardware), output 

kosten 
(roze), relatieve kosten binnen een kostensoort (groen), relatieve kosten bin-

eergegeven).   

lke bladzijde van elk blad, bevat voor het geheel van de kosten, voor een kostensoort 
t (bijv. kost griffiers) tien ko-

mmen. Elke kolom geeft voor de totaliteit van de producten en voor een aantal groe-

oef of de populatie en komt dus 
vereen met de resultaten van ‘extrapol 1’.  

erhoudingen – zowel in de steekproef als in de populatie – van de types vredegerech-
n, volgens een welbepaald criterium. ‘Extrapol. via A’, geeft bijv. het resultaat door 

roef bekomen waarden voor de 3 groot-
tedelijke vredegerechten mag meetellen voor 13,4% van de totaliteit van de vredege-

d
 

• 10 outputbladen, te weten output I (algemeen overzi

IV (andere materiële kosten) en output V (3 berekeningswijzen); 
• naargelang de achtergrondkleur van de bladen gaat het om eenheids

nen een productgroep (oranje) en absolute kosten (paars voor het geheel 
van de Belgische vredegerechten, blauw voor het ‘gemiddelde vredege-
recht’). Er werd eveneens een extrapolatie van volumes gemaakt voor be-
paalde productengroepen (in het grijs w

 
E
(bijv. personeelskost) of voor een deel van een kostensoor
lo
peringen van producten het resultaat van een extrapolatie.  
 
De eerste kolom [‘extrapol. (glob.)’] geeft het extrapolatieresultaat zonder rekening te 
houden met de types vredegerechten in de steekpr
o
 
Alle andere kolommen geven een resultaat, bekomen door rekening te houden met de 
v
te
ermee rekening te houden dat de in de steekp
s
rechten, terwijl de resultaten van de 3 stedelijke kantons in de steekproef 9,1% van de 
vredegerechten in de populatie vertegenwoordigen, enz.  (zie de percentages in de 
tabel onder 3.1 van hoofdstuk 2 van deel II). Zoals aangegeven onder punt 4.1 van 
datzelfde hoofdstuk staat de A in “via A” dus voor het criterium “verstedelijkingsgraad”, 
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 voor “financiële toestand van de bevolking”, C voor de “ouderdomskenmerken van de 

hoogste waarde bij extrapolatie via I (nl. 
3.826.019). Als we de resultaten van de eerste extrapolatiemethode gelijk stellen aan 
00%, bedragen de extrapolaties via H of via I dus respectievelijk 98,48% en 100,71%; 
ze afwijkingen situeren zich m.a.w. binnen een marge van ± 1,5%. 

ijkingen t.o.v. de resultaten van de eerste methode binnen de perken.  

rbij mag niet uit het oog verloren 
orden d

basee z
wezen da
(criteriu
hoe de c
aan zij zijn
 
 

B
bevolking”, enz.   
 
Men zal opmerken dat bij geen enkele output er grote verschillen zijn in de bekomen 
resultaten naargelang de berekeningswijze.  
 
Zo bedraagt de totale kost (bij ‘output I SC 1’) € 83.228.037 volgens de eerste extrapo-
latiemethode, en is diezelfde kost gelijk aan € 82.463.597 volgens de extrapolatie via 
A, € 82.924.141 bij extrapolatie via B, enz. De laagste waarde wordt bekomen bij ex-
trapolatie via H (nl. 81.966.050), de 
8
1
de
 

ok voor andere outputresultaten (andere scenario’s of andere kosten), blijven de af-O
w
 
De meest afwijkende extrapolatieresultaten worden meestal bekomen via de criteria G 
(aantal zetels), H (aantal rechters), en I (gewest). Daa
w  at voor criterium G (aantal zetels) de gegevens van kantons met 3 zetels ge-

rd ijn op slechts 1 vredegerecht in de steekproef. Er werd ook al eerder op ge-
t de gegevens over de proportie vredegerechten met toegevoegde rechters 
 H) in de populatie niet ten volle betrouwbaar zijn en het evenminm  geweten is 

 a tiviteiten van deze toegevoegde rechters verdeeld zijn over de kantons waar-
 toegevoegd. 

 
4. CONCLUSIE OVER DE EXTRAPOLATIEMETHODEN  
 
 
Gezien de extrapolaties via de tweede methode resultaten opleveren die weinig afwij-
ken van de resultaten die bekomen werden via de eerste methode, is het in dit stadium 
n met de gegevens van de 19 pilootsites, niet nodig om de tweede methode verder e

door te voeren tot op het niveau van de producten: de eerste methode levert hier een 
voldoende accuraat beeld op.  



 

 

 
 
 

Deel IV 
 
 
 

JustPax: een eerste stap 
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HOOFDSTUK 1: ACTIEKADER 
 

 
 
1. WAAROM ACTIES 
 
 
Als we willen voorkomen dat JustPax een eendagsvlieg wordt, waarbij iedereen zelf-
voldaan vaststelt dat het inderdaad doenbaar is om ook voor gerechtelijke producten te 
redeneren in termen van kosten, om  routine van elke dag terug op te 
nemen alsof er niets is gebeurd, dan dringen een aantal acties zich op.   
 
Deze acties kunnen van elkaar verschillen  naargelang de impli-
caties voor het actuele model. 
 
 

 vervolgens de

naargelang de focus of

 
2. ACTIES VOLGENS TWEE DIMENSIES  
 
 
 
2.1.  De focus 
 
Met de focus wordt bedoeld naar wie de actie zich voornamelijk richt en/of van wie de 
medewerking om de actie tot een goed einde te brengen onontbeerlijk is.   
 
Het is duidelijk dat de primaire focus van J stPax op de negentien pilootsites lag en 
dat ook voor een aantal acties in de toeko es gewerkt 
wordt. Dit hoeven niet noodzakelijk alle pilootsites te zijn waarmee tot vandaag is ge-
werkt. De medewerking van de negentien sites was op vrijwillige basis en dus het ge-
volg van de bereidwilligheid van de betrokk n vrederechters en/of hoofdgriffiers; intus-
sen is een aantal van deze personen op rust of elders tewerk gesteld en hun vervan-
gers zijn misschien minder enthousiast. Het is ook niet uit te sluiten dat een aantal sites 
intussen enige “JustPax-moeheid” vertonen. Toch is het onontbeerlijk dat – eventueel 
naast een aantal nieuwe sites - een aantal “oude” pilootsites blijven meedraaien. De 
betrokkenen van deze sites zijn meer dan alle anderen vertrouwd met de objectieven 
en de bij het project gehanteerde terminologie en hebben zelf het beste zicht op de te 
verbeteren punten. 
 
Daarnaast is het evident dat ook de andere vredegerechten de gelegenheid moeten 
hebben om het instrument te leren kennen en te gebruiken. Het instrument is immers 
niet enkel voor een aantal pilootsites ontworpen. Aan het einde van het eerste deel van 
het project (de bepaling van de producten) werden deze andere sites trouwens via di-
verse kanalen (artikels, website) geïnformeerd; tot een werkelijke interactie is het 
evenwel niet gekomen.     

u
mst best met een aantal pilootsit

e
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oals reeds in de inleiding werd gesteld, is het JustPaxmodel en –project te zien als 
vend zijn voor de uitbouw van verdere modules: 
el van) rechtbank van eerste aanleg, …”. In dat 

pzicht is het bijgevolg logisch dat ook acties worden ondernomen naar andere 
.   

gevens sterk afhankelijk van diverse ondersteunende in-
anties: personeelsdiensten, C.I.V., statistische diensten, diensten voor het beheer 

an gebouwen en materiële middelen ,… Er is een rechtstreeks verband tussen de be-

, niet enkel op politiek vlak maar ook 
innen de rechterlijke orde, op de hoogte worden gebracht van wat is verwezenlijkt en 
at aan verdere ontwikkelingen mogelijk is.   

t dit ook “zijn nut kan hebben in 
t kader van de werkzaamheden van de Hoge Raad voor de Justitie”. Dit is zeker 

et geval wanneer deze instelling, in haar hoedanigheid van grondwettelijk onafhanke-
jk orgaan, zich (verder) zou gaan profileren als (externe) auditinstantie. Reeds halver-

in dit verband met de HRJ contact opgenomen, maar dit heeft niet 
eleid tot gestructureerde gedachtewisselingen.    

.2. De implicaties voor het model 

ndelingen die wel enige aanpassing van het model veronderstel-
n. Het kan daarbij gaan om kleine wijzigingen (bijv. schrappen van een product, ver-

 grote structuur betreft (kostensoorten, input en outputs,…) 

 
Z
een eerste module “(die) kan richtingge
rbeidsrechtbank, hof van beroep, (dea

o
rechtsinstanties
 
JustPax is voor zijn inputge
st
v
trouwbaarheid en validiteit van deze gegevens en de betrouwbaarheid en validiteit van 
het JustPaxmodel. Er dringen zich bijgevolg een aantal acties op waarbij deze instan-
ties een cruciale rol te spelen hebben. 
 

 een tijd waarin onderwerpen als herstructurering en beheersautonomie bovenaan de In
politieke agenda staan, is de nood hoog aan instrumenten die helpen om beleidskeu-
zes te maken met kennis van zaken, op een objectieve en rationele manier. Dus is het 
angewezen dat de diverse beleidsinstantiesa

b
w
 
Van bij de start van het project werd reeds gesteld da
he
h
li
wege het project is 
g
 
 
2
 
Vooral met het oog op de prioritering van de acties is het belangrijk na te gaan of zij 
gepaard gaan met een wijziging van het model.   
 
Nogal wat acties, voornamelijk rond informatieverstrekking of bijstandverlening bij het 
gebruik van JustPax, kunnen gebeuren bij ongewijzigd model.   
 
Andere acties impliceren wel een nieuwe input (bijv. actualisering van productvolumes 
of van de percentages tijdbesteding), maar wijzigen niets aan de structuur van het mo-
del.   
 
Daarnaast zijn er ha
le
fijnen van een product), of om het inbouwen van nieuwe elementen (bijv. cijfergege-
vens rond bepaalde indicatoren).   
 
In het geval van het exporteren van het model naar andere instanties zullen meer 
ingrijpende wijzigingen plaatsvinden. Het JustPaxmodel is te beschouwen als een ge-
neriek model waar het de
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aar er zal steeds een “vertaling” nodig zijn: andere producten, specifieke scena-

nvermelde dimensies kunnen de te overwegen acties weergege-
en worden op volgend rooster. De cijfers tussen haakjes hebben als enige bedoeling 

m
rio’s,… 
 
2.3. Overzicht van de acties volgens de twee dimensies 
 
Uitgaande van bove
v
om in de tekst gemakkelijk naar deze acties te kunnen verwijzen, zij zijn geen aandui-
ding van belangrijkheid of van chronologische volgorde. Men zal merken dat een aantal 
acties meerdere keren wordt vermeld; dezelfde vlag dekt daarbij echter niet steeds 
eenzelfde lading: zowel naar inhoud als naar beoogd objectief, kritische succesfacto-
ren, etc. (zie punt 3) zullen er verschillen zijn.   
 
 

Model → 
 

Focus ↓ 
 

ongewijzigd Nieuwe input 
(actualisering 
of verbreding) 

Kleine wijzi-
gingen 

Nieuwe ele-
menten 

Geëxporteerd mo-
del 

Pilootsites vre-
degerechten 

• Informeren 
(1) 

• Begeleiden 
bij het ge-

• Actualisering 
volumes 
(10a) 

• Actualisering 

• Herbekijken 
van produc-
ten: schrap-

• Kwantificeren 
van (andere) 
indicatoren 

 

bruik (2) 
• Betrekken 

bij validiteit 
en betrouw-
baarheid 
(3a) 

• Eerste 
reflectie 
over de indi-

tijdsbeste-
ding en an-
dere input 
(11) 

• Inzamelen 
gegevens 
van reeds in 
het model 
voorziene 
indicatoren 

gen… (16a) 
• Toevoegen 

van het ele-
ment “ont-
vangsten” 
(17) 

• Toevoegen 
van ee
overzic

sen indicato-
ren en (kost-
prijs) van 
producten 
(19a) 

catoren op 
het Input C-
blad (4) 

indicatoren 

(12a) 

pen, verfij-
nen, toevoe-

n 
ht 

gebouwkos-
ten per ge-
ouw (18) 

en van ver-
banden tus-

• Reflectie 
over andere 

b
 

(effectiviteit - 
kwaliteit)(5) 

Andere vredege- • Informeren • Begeleiden • Bevr
rechten (initieel en van de ge-

bij gebruik 

aging 
naar fre-

  

regelma-
tig)(6) 

gevensinput 
(13) 

• Begeleiden 

quentie art. 
590 e.v. 
Ger.W. (16b) 

(14) 
Andere rechtsin-
stanties 

• Informeren 
(7) 

   • Kostenberekening 
van de producten 
van andere 
rechtsinstanties 
(21a) 

Ondersteunende 
instanties 

• Informeren 
(8) 

• Betrekken 
bij validiteit 
en betrouw-

• Actualisering 
volumes 
(10b) 

• Actualisering 
eenh

• Herbekijken 
van produc-
ten – impli-
catie voor 

baarheid 
eids-

prijzen (15) 
volumes 
(16c) 

(3b) • Inzamelen 
gegevens 
van reeds in 
het model 
voorziene 

• Kwantificeren 
van andere 
indicatoren 
en van ver-

 

banden tus-
sen indicato-
ren en (kost-
prijs van) 
producten - 
implicatie 
voor gege-
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• Invoer van 
nieuwe kos-

soneel) (20) 

indicatoren 
(12b) 

vensinzame-
ling (19b) 

ten (bijv. cost 
3 voor per-

Beleidsinstanties • Informeren 
(8) 

   • Kostenberekening 
van de producten 
van andere 
rechtsinstanties 
(21b) 

Audit / HRJ • Informeren 
(8) 

• Begeleiden 
bij het ge-
bruik (9) 

    

 
 
Alle bovenvermelde acties worden in de v oofd esp  

oud, beoogd objectie uccesfactoren en benodigde middelen. De in 
e laatste kolom vermelde acties worden besproken in hoofdstuk 3: het zal daarbij ook 

ijn  ss t het verloop van het JustPaxproject en te 
hrijvingen, 

hertekening va h h . e ac en aa  hoofdstuk 2. 
 
 

olgende h stukken b roken in termen
van inh f, kritische s
d
belangrijk z
wijzen op verbanden met andere pr

de nodige le en te trekken
ojecten als werklastmeting, functiebesc

 ui

ties komn et landsc ap Alle ander n bod in

 
3. ELEMENTE IJ HET EN EN CHRO-N B  BEPALEN VAN PRIORITEIT

NOLOGIE 
 
 
Het is evident dat niet alle acties gelijktijdig of  korte termijn dienen aangevat te 
worden. In bepaalde gevallen is het zelfs beter te wachten tot bepaalde voorwaarden 
vervuld zijn.   
 

e o en o oor de in het schema weergegeven acties 
an worden

 
• wat het beoogde objectief van de actie is; 
• wat de kritische succesfactoren zijn; 
• an in te zette  middelen. 

 
3.1. Beoogde doel 

het doel omschreven, hoe beter ook men de 
wijze van actie er op kan afst oe m s op s
 

 op heel

In de volgend
nagega

 h ofdstukk
: 

 moet dan o k v

 wat de actie impliceert a n
 

 
Zonder doel is ee tie zinloos, hoe beter n ac

emmen en h eer kan lagen. 
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De voorgestelde acties zullen vanzelfsprekend altijd kaderen binnen de grote doelstel-
lingen van het project: 
 

• zicht krijgen (en houden) op de kostprijs van de (producten van de) 
vredegerechten; 

• zicht krijgen (en houden) op de kostprijs van de (producten van de) 
andere rechtsinstanties; 

• de efficiëntie bevorderen op verschillende beslissingsniveaus (door 
bewustmaking en door correct gebruik van instrumenten); 

• een (eerste) stap vormen naar een globale benadering van “perfor-
mantie” (prestatiemeting), waarbij niet enkel naar kosten en efficiëntie 
maar ook naar effectiviteit en kwaliteit van de producten wordt geke-
ken. 

.2. Kritische succesfactoren 

sche succesfactoren” genoemd.   

en aantal factoren zijn toepasselijk op alle besproken acties, zoals:  

eperken van de mate waarin beslag wordt gelegd op de tijd of de midde-

ommige van deze factoren kunnen op hun beurt afhankelijk zijn van andere factoren: 
vertrouwen kan e z dt, als men (bijv. bij het 
uitwerken van ee m omplexiteit van de reali-
teit, etc. 

 bepaalde gevallen zal een evenwicht moeten worden gezocht tussen tegenstrijdige 
enheid (en veel contacten met het terrein) legt beslag op de 

n impliceert ook de inzet van middelen; rekening houden met 

erder zal ook een bepaalde chronologie in acht moeten worden genomen. Om een 
huis met enig succes van muren te voorzien, zal men eerst over degelijke fundamenten 
moeten beschikken.   
 

 

 
Tegelijk zal er ook moeten over gewaakt worden dat de doelstellingen en de “core bu-
siness” van het terrein zelf door de voorgestelde acties niet in het gedrang komen.  
Concreet betekent dit dat de budgettaire implicaties miniem moeten worden gehouden 
en dat de betrokkenen zo weinig mogelijk gehinderd mogen worden bij hun kerntaken, 
zijnde het bewerkstelligen van gerechtelijke beslissingen binnen redelijke termijnen.   
 
 
3
 
Of een actie slaagt in haar doelstellingen kan afhangen van diverse factoren, hier “kriti-

 
E

• het onderschrijven van de beoogde doelstelling(en) van de actie door alle be-
trokkenen; 

• het b
len van de betrokkenen; 

• het onderlinge vertrouwen dat de betrokken actoren in elkaar hebben. 
 
S

r ijn als er voldoende gecommuniceerd wor
 de cn odel) voldoende rekening houdt met

 
In
elementen: sterke betrokk
jd van de betrokkenen eti

de complexiteit van de werkelijkheid betekent ook dat men wat meer moeite zal moeten 
doen om het model te kunnen gebruiken,…  
 
V
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oor elk van e
de benodigd e
gaat daarbij d
het project tr
te leveren. D g
opgedane er ri

 
3.3. Benodigde middelen 
 
V  d  voorgestelde acties zal een raming worden gemaakt, niet alleen van 

e r alisatietermijnen, maar ook van de daartoe in te zetten middelen. Het 
in e eerste plaats om menselijke middelen (manuren), zowel van zij die 
ekken of uitvoeren als van zij die er een noodzakelijke inbreng dienen voor 
er elijke raming is niet altijd eenvoudig te maken, maar de met JustPax 
va ng kan hier verhelderend zijn. 



JustPax - Deel IV Hoofdstuk 2 Acties rond het JustPaxmodel 
 
 

 

 .bewww.cmro-cmoj.be   151 

 
 
HOOFDSTUK 2: ACTIES ROND HET JUSTPAXMODEL 
 
 
 
1. BESPREKING VAN DE TE OVERWEGEN ACTIES 
 
 
De nummers tussen haakjes verwijzen naar de overeenstemmende nummers op het 
schema dat in hoofdstuk 1 werd weergegeven. De nummering is geen weergave van 
een chronologische volgorde, of van een rangordening naar belangrijkheid.  
 
 
1.1. Informeren van en communicatie met de pilootsites (actie 1) 
 
1.1.1. INHOUD EN DOELSTELLINGEN 
 
Dit punt ligt in het verlengde van de communicatieacties die gedurende het gehele pro-
ject werden gevoerd: (elektronische) nieuwsbrieven, websites, persoonlijke contacten. 
Reeds na het beëindigen van de eerste drie delen van het rapport werden de vrede-
rechters en hoofdgriffiers van de 19 pilootsites uitgenodigd voor een uiteenzetting over 
het model en zijn mogelijkheden, en voor een gedachtewisseling over de te voeren ac-
ties. Uiteindelijk konden elf pilootsites op die manier bereikt worden, zes anderen rea-
geerden positief maar konden om allerhande redenen (ziekte, andere activiteiten,…) 
niet aanwezig zijn. Het illustreert de moeilijkheid om mensen vanuit dergelijke kleine 
organisaties, waar de afwezigheid van één persoon direct gevoeld wordt, samen te 
brengen. Op deze ontmoetingen bleek dat, voor wie niet dagdagelijks met een project 
als JustPax bezig is, het moeilijk is om in de veelheid van informatie hoofdzaak van 
bijzaak te onderscheiden louter en alleen op basis van de schriftelijke en elektronische 
rapportering. Dit is zeker zo voor wie niet vertrouwd is met Excel of niet beschikt over 
een kleurenafdruk van de bijlagen van het rapport. Anderzijds bleek ook dat een korte 
mondelinge uitleg en demonstratie sterk verhelderend kan werken.   
 
Het is om meerdere redenen belangrijk dat de pilootsites goed op de hoogte zijn van 
de manier waarop het model is tot stand gekomen (gemaakte keuzen), evenals van de  
mogelijkheden ervan en de verdere ontwikkelingen: 
 

• als een hoofddoel van het project is dat individuele vredegerechten kunnen re-
flecteren over efficiëntie, dan geldt dit natuurlijk in de eerste plaats voor de pi-
lootsites die nauw bij het project betrokken waren; 

 
• (piloot)sites die zelf ervaring opdoen met het model zijn de beste informatiebron 

om het model verder te ontwikkelen en deze ontwikkelingen uit te testen; 
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• pilootsites kunnen ook een belangrijke rol spelen als ambassadeurs-
pleitbezorgers naar andere vredegerechten of eventueel zelfs naar andere 

e te ondernemen acties op dit gebied kunnen opgedeeld worden in twee delen.  
nerzijds de communicatie bij het einde van het project, naar de pilootsites toe die niet 
nden bereikt worden via de daartoe georganiseerde vergaderingen in december 

volutie van het pro-
ct en het model vanaf 2010.   

 
et project zelf, werden gehanteerd: nieuwsbrieven (zowel via email als op Knowled-

eikt worden via de informatievergaderingen op 

nzet te ramen op een aantal man-
a

he
 
Voor  tot de tijd van het lezen van 
de nieuwsbrief en – afhankelijk van hun ei
ling c
 
 
 
 

rechtsinstanties.   
 
D
E
ko
2009. Anderzijds de informatie en communicatie over de verdere e
je
 
1.1.2. KRITISCHE SUCCESFACTOREN 
 
Voor wat de informatie en communicatie naar de toekomst toe betreft, kunnen dezelfde 
analen gebruikt worden als deze die in het verleden, gedurende het doorvoeren vank

h
geTree) en desgewenst mondelinge toelichting. Deze kanalen bleken zowel voor het 
rojectteam als voor de pilootsites zelf effectief en efficiënt. p

 
Voor de pilootsites die niet konden ber
het einde van het project, kan een “inhaaloperatie” overwogen worden om de in de-
cember 2009 aan de andere pilootsites gegeven informatie alsnog over te brengen. Of 
en hoe dit dient te gebeuren zal afhangen van de reden waarom zij niet op de reeds 
georganiseerde sessies aanwezig waren. Voor waar de afwezigheid te wijten was aan 
overmacht (ziekte, samenvallen met zittingen,…) kan een bijkomend contact (individu-
eel of gegroepeerd voor een paar sites) voorzien worden. In een paar gevallen hebben 
de referentiepersonen van het eerste uur intussen de pilootsite verlaten (op rust, muta-
tie) en zijn zij vervangen door personen die de historiek van het project niet hebben 
meegemaakt. Eerder dan deze personen bij de hier besproken actie te betrekken, lijkt 
het in die gevallen beter hen te rekenen tot het doelpubliek van de onder 1.5 besproken 
actie. Tot slot zijn er twee pilootsites die totaal niet reageerden op de uitnodiging van 
december 2009. In dit geval, alsook voor sites waar de “overmacht” achteraf toch zou 
moeten geïnterpreteerd worden als desinteresse, is het aangewezen te peilen naar 
deze afgenomen belangstelling:  niet zozeer om deze sites of personen  in de toekomst 
perse bij de verdere evolutie van het project te betrekken, maar wel om met deze oor-
aken te kunnen rekening houden bij andere project(stapp)en.   z

 
1.1.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN 
 

oor de Commissie (projectteam) is de benodigde iV
d gen voor de “inhaaloperatie” en één of twee mandagen om de zoveel maanden in 

t kader van de continue informatie en communicatie.   

de pilootsites zal de benodigde inzet zich beperken
gen behoefte en verzoek – een paar monde-

e ontacten per jaar.   
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1.2. 

oor te voeren zoals dit in hoofdstuk 2 van deel III werd 
cht ‘Pax’. Voor een groot deel van het doelpu-
tensoorten, eenheidstijden e.d. begrippen die 

 of antwoorden bieden in 

e stap in het bekomen 
de), m.a.w. eerder vanuit een 

n II en III van het rapport (bij-

r kan van uitgegaan worden dat dergelijke oefening tussen een halve dag en een dag 
al in beslag nemen, zowel voor de betrokken pilootsite zelf  (vrederechter, 
oofd)griffier) als voor het projectteam. 

Begeleiden van de pilootsites bij het gebruik van het model 
(actie 2) 

 
1.2.1. INHOUD EN DOELSTELLINGEN 
 
Niet alleen het reeds onder 1.1.1. aangehaalde gebrek aan tijd om dagdagelijks met 
een project als JustPax bezig te zijn maakt het voor de pilootsites moeilijk om volledig 
p zichzelf een (denk)oefening do

beschreven voor het fictieve vredegere
liek blijven termen als efficiëntie, kosb

men niet gemakkelijk kan vertalen naar de eigen realiteit. Het projectteam zou natuur-
lijk zelf – zoals het voor ‘Pax’ gedaan heeft – de oefening voor elke pilootsite kunnen 
maken en voorleggen aan de vrederechter of hoofdgriffier. Toch is het te verkiezen het 
model te hanteren als een instrument voor “self assessment”. De outputresultaten zijn 
immers niet te resumeren tot een schoolrapport met een vermelding als “onderschei-
ing” of “voldoende”, maar zullen eerder vragen oproepend

functie van bepaalde hypothesen. Als de oefening wordt gemaakt samen met of door 
de betrokkenen van de pilootsites, dan zal men bepaalde hypothesen snel kunnen la-
ten vallen of juist snel bevestigd zien, zullen vragen gerichter kunnen worden gesteld, 
enz. De beste resultaten om begrippen als lokale efficiëntie lokaal ingang te laten vin-
den (en eventueel zelfs te bevorderen) zullen verkregen worden door een interactief 
opzet tussen de mensen van het betreffende vredegerecht zelf en mensen van het pro-
jectteam.    
 
1.2.2. KRITISCHE SUCCESFACTOREN 
 
Dergelijke oefening heeft maar zin wanneer de plaatselijke verantwoordelijken (vrede-
rechter, hoofdgriffier) daarvoor enige interesse hebben. Gezien de pilootsites indertijd 
op basis van vrijwilligheid zijn gekozen en het van bij aanvang duidelijk was dat het 
project kaderde binnen de eerste doelstelling van de Commissie (nl. bijdragen tot de 
verdeling en het optimaal gebruik van de middelen van de rechterlijke orde), kan aan-
genomen worden dat menige pilootsite hiervoor enige interesse heeft. Anderzijds is het 
ook zo dat bepaalde pilootsites hoofdzakelijk hebben meegewerkt om een algemeen 
eeld te krijgen van de kosten van de vredegerechten (als eerstb

van een algemeen beeld van de volledige rechterlijke or
acrovisie dan vanuit een bekommernis rond lokale efficiëntie.   m

 
Bijgevolg lijkt het enkel nuttig deze actie te voeren met pilootsites die daar rijp voor zijn 
en daarom verzoeken. Eveneens is het noodzakelijk dat men op het geïnteresseerde 
redegerecht zich vertrouwd heeft gemaakt met de delev

voorbeeld via de onder 1.1 omschreven actie).    
 
1.2.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN 
 
E
z
(h
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.3.1. INHOUD EN DOELSTELLINGEN 

eeds in de inleiding van dit rapport werd gewezen op het belang van de validiteit en 

redegerechten, bovendien dienen andere actoren hier ook hun rol te spe-
oor Informatieverwerking van de FOD Justitie 

IV) en het Vast Bureau voor Statistiek en Werklastmeting (VBSW). Deze zaak wordt 

 
1.3. Verhogen van validiteit en betrouwbaarheid (actie 3 – a & b) 

1
 
R
de betrouwbaarheid van de gegevens. Zij bepalen immers in grote mate de bruikbaar-
heid van het model. Daar waar de vaste gegevens als kostprijs van een computer of 
kost van een personeelslid relatief gemakkelijk kunnen bekomen worden, en ook de 
proportionele tijdbesteding van de diverse personen over de producten geen al te grote 
problemen stelt, is dit anders waar het om de productenvolumes gaat. Niet alleen kun-
nen bepaalde benodigde volumes niet rechtstreeks geput worden uit bestaande data-
banken of statistieken, maar waar dit wel het geval is, blijkt dat niet elk vredegerecht 
hetzelfde verstaat onder dezelfde termen en er dus bijv. geen garantie is dat op dezelf-
de manier wordt geteld. Bij de gegevensinzameling voor de 19 pilootsites is bijgevolg 
veel energie gestoken in het confronteren van verschillende bronnen, het extra bevra-
gen, specifiek opvragen van gegevens ter plaatse etc. Dit is een tijdrovende bezigheid 
die een flexibel werken met het model (simulaties, andere jaren, andere sites,…) op het 
niveau van de kostprijs per volume-eenheid in de weg staat. Deze problematiek is 
trouwens niet eigen aan JustPax: ook elk serieus project werklastmeting stuit op de-
zelfde moeilijkheden.  
 
Het werken aan een voor alle vredegerechten uniform systeem van volumegegevens is 
bijgevolg een topprioriteit. Dat dit niet eenvoudig is, is evident: niet alleen zijn er 187 
etrokken vb

len, in de eerste plaats het Centrum v
(C
extra bemoeilijkt doordat geen van deze actoren een echte beslissingsbevoegdheid 
heeft over welke vraag van welke klant zij prioritair zal behandelen. Een instantie die 
beslissingen kan opleggen over hoe data moeten gecodeerd worden is er niet. Mis-
schien is hier een taak weggelegd voor het orgaan dat zal worden opgericht als verte-
genwoordiger van de korpschefs van alle hoven en rechtbanken én als aanspreekpunt 
van de minister voor o.a. het optimaliseren van de werkprocessen en van de organisa-
tie van de rechtscolleges (zie protocol “project werklastmeting bij hoven en rechtban-
ken” -  http://www.vbsw-bpsm.be/pdf/werklastmetingNL.pdf).  Deze bevoegdheid is 
evenwel niet expliciet voorzien en het orgaan zelf is nog niet opgericht.    
 
.3.2. KRITISCHE SUCCESFACTOREN 1

 
Een eerste vereiste is hier dat alle betrokken actoren het belang inzien van een uniform 
systeem van producten en volumes, met eenzelfde manier van interpreteren en tellen.  
Vanuit de pilootsites is men zich van deze noodzaak bewust en een aantal van hen zijn 
eker bereid aan dergelijk systeem mee te werken.   z

 
Wanneer echter aan de structuur of de metagegevens van de databanken geraakt 

 het bord van de klant te krijgen: andere klan-

wordt, gaat dit de mogelijkheden van de vredegerechten zelf te buiten. Op dit ogenblik 
blijkt enkel het C.I.V. bij machte hier iets aan te doen, althans theoretisch. Het C.I.V. is 
hier echter als de kelner in Chaplins Modern Times die er door allerhande obstakels 

aar niet in slaagt de gebraden eend opm
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n (niet enkel van binnen de R.O) met andere eisen, niet weten waaraan prioriteit te 

leurd worden in de stroom van andere ontwikkelingen,… Een specifiek C.I.V. voor de 
n als vertegenwoordiger van korpschefs en 

chtbanken dat prioriteiten kan bepalen en een gestructureerd overleg tussen alle be-

oorstel van wat in een tweede fase in de databanken dient ge-
oncretiseerd te worden), dan veronderstelt dit de directe medewerking van een vijftal 

d wat onder “indicatoren” en “factoren” dient 
erstaan te worden. Er werd toen ook aangegeven voor welke indicatoren er nu reeds 

erschillen tussen vredegerechten 
n andere instanties).  

te
verlenen, gehinderd door collega-kelners die met elkaar in de clinch gaan, meege-
s
rechterlijke orde, een beslissingsorgaa
re
trokken actoren (in casu vredegerechten, Commissie, VBSW, CIV en mogelijk andere 
diensten van de FOD) zullen nodig zijn om deze actie tot een goed einde te brengen.  
 
Dit betekent niet dat intussen niets kan ondernomen worden. Enerzijds kunnen de vre-
degerechten zelf, eventueel met begeleiding vanuit de Commissie, zich reeds buigen 
over de productenlijst (en deze waar nodig nog laten aanpassen – zie punt 1.14, actie 
16), evenals over andere belangrijke gegevens die ook in een databank zouden moe-
ten opgenomen worden (zie punt 1.4). Anderzijds belet niets dat (een steekproef van) 
vredegerechten, bijv. gecoördineerd door de Commissie, zich buigt over de weerhou-
den producten en indicatoren en deze specifiek gaat definiëren in termen van wat er 
onder dient verstaan te worden, welke codes men hiervoor kan gebruiken etc. 
 
1.3.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN 
 
Dit actiepunt vormt een project op zich. Als men zich beperkt tot een eerste fase (een 
op papier uitgewerkt v
c
vredegerechten (voornamelijk griffiers) waarmee regelmatig overlegd wordt, veelal via 
elektronische weg maar allicht ook 1 à 2 keer per maand in Brussel. Bij tussenpozen 
zal naar alle andere belangstellende vredegerechten dienen teruggekoppeld te worden. 
Voor de Commissie,  het VBSW en het C.I.V. is de benodigde inspanning in deze fase 
allicht van eenzelfde grootteorde, wanneer de coördinatietaken niet worden meegere-
kend. De coördinatie zelf impliceert een bijkomende inspanning die kan geraamd wor-
den op een mandag per week, gedurende een relatief lange periode. Deze coördinatie 
zou de Commissie op zich kunnen nemen, maar zou ook door een van de andere in-
stanties (bijv. het VBSW) kunnen gedragen worden.   
 
 
1.4. Reflectie over factoren en indicatoren (acties 4 en 5) 
 
1.4.1. INHOUD EN DOELSTELLINGEN 
 
In hoofdstuk 2 van deel I werd uitgeleg
v
in het model plaats is voorzien (op het ‘input C-blad). De keuze van deze indicatoren 
was ingegeven door wat tijdens de plaatsbezoeken en andere gesprekken met de pi-
lootsites naar boven kwam als mogelijke verklaring voor verschillen (in kostprijs) tussen 
vredegerechten onderling (of op termijn zelfs voor v
e
 
Intussen komt er door het toepassen van het model op negentien sites heel wat verge-
lijkings- en reflectiemateriaal tot stand. De tijd is dan ook rijp om na te gaan in welke 
mate de in het model voorziene indicatoren nuttig zijn in het kader van een reflectie 
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an bepaalde kostenpatronen: bijv. de behandeling van bepaalde producten systema-

en acties 4 & 5 zijn afgerond dat kan overgaan wor-
en tot respectievelijk de acties 12 (inzamelen van gegevens rond de in het model 

.4.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN 

mentatie-
ft zij be-

discussies, waarna eventueel ook een breder 
tie kan geïnformeerd worden. Toch valt 

rond de resultaten van een bepaald vredegerecht (actie 4) en of er andere factoren zijn 
die eveneens zouden moeten weerhouden worden (actie 5).  
 
De thans in het model voorziene indicatoren hebben vooral betrekking op omgevings-
variabelen (bijv. proportie anderstaligen) en manieren van organiseren (bijv. uitbeste-
ding van boekhoudkundige aspecten bij voorlopige bewindvoeringen). Maar zoals al 
eerder aangehaald kunnen ook nog andere organisatiefactoren een verklaring geven
v
tisch overlaten aan een plaatsvervangend rechter.   
 
Nu de efficiëntie al in bepaalde mate in kaart is gebracht, wordt het ook stilaan tijd om 
meer oog te hebben voor de effectiviteit en de kwaliteit van de producten. Misschien is 
op een bepaald vredegerecht een bepaald product doorgaans duurder dan elders om-
dat men er meer tijd in steekt, maar heeft het ook meer impact (betere acceptatie van 
vonnis door rechtzoekende, minder in beroep gaan en dus minder belasting op eerste 
aanleg, …). 
 
Het is pas nadat de hier beschrev
d
voorziene indicatoren) en 19 (kwantificeren van verbanden tussen kosten en bestaan-
de of nieuwe indicatoren).   
 
1.4.2. KRITISCHE SUCCESFACTOREN 
 
Dergelijke oefening heeft maar zin als ze kan gebeuren met mensen die het model 
hebben gehanteerd en over de resultaten hebben gereflecteerd. Dit zullen in eerste 
instantie pilootsites zijn (ten gevolge van actie 2), eventueel ook andere vredegerech-
ten (actie 14) en zelfs auditinstanties (actie 9). Actie 2 dient dus zeker aan deze actie 
vooraf te gaan, als intussen ook de acties 14 en 9 zijn doorlopen, kan dit de slaagkan-
sen verder ten goede komen.   
 
1
 
Anders dan de acties die er logischerwijze op volgen en die concrete imple

erkzaamheden inhouden, is deze actie relatief bescheiden van opzet en blijw
perkt tot een aantal bijeenkomsten en 
oelpubliek over de resultaten van deze reflecd

de benodigde tijd hier niet te onderschatten wanneer men zich niet beperkt tot het eva-
lueren van de thans voorziene indicatoren of tot het voorstellen van een aantal andere 
mogelijke verklarende factoren op het vlak van organisatie- of omgevingskenmerken, 
maar het boeiende en tegelijk moeilijke hoofdstuk van de kwaliteit begint aan te snij-
den. Dergelijke reflectie kan een project op zich vormen en heeft niet alleen raakvlak-
ken met een project als JustPax maar eveneens met projecten als werklastmeting en 
functiebeschrijvingen.   
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erechten (actie 6) 

sentatieve steekproef) levert een 
eeld op dat allicht niet veel zal afwijken van een beeld dat zou bekomen worden door 

SCHE SUCCESFACTOREN 

g) zal hem vooral liggen in het kiezen van de juiste com-
unicatiekanalen.  

rechters en griffiers: bij de start van het project en na 
oductenlijst) werden door het projectteam 

akt aan de redacties; 

e loopbaanmogelijkheden etc. Voor merendeel van dit doelpu-
liek liggen begrippen als “producten”,  “eenheidskosten” of “efficiëntie” ver buiten de 
irecte interessesfeer, om maar niet te spreken over wiskundige berekeningen of sta-
stische formules die soms zelfs allergische reacties uitlokken.  

 

 
1.5. Informeren van het geheel van de vredeg
 
1.5.1. INHOUD EN DOELSTELLINGEN 
 
Tot de doelstellingen van het project behoorden het bewustmaken en zonodig verbete-
ren van de efficiëntie op lokaal vlak (vredegerechten) en het bekomen van een globaal 
beeld van de kosten(patronen) van het geheel van de vredegerechten. Extrapolatie van 
de resultaten van de negentien pilootsites (= repre
b
alle vredegerechten te bevragen en hun gegevens via het model te verwerken. Actie 6 
is dan ook eerder te zien in het kader van een verbreding van het draagvlak en de be-
wustmaking van het efficiëntievraagstuk (en de performantieproblematiek in het alge-
meen), dan als een middel om het bekomen beeld van de vredegerechten bij te stellen.  
 
1.5.2. KRITI
 
Deze actie veronderstelt geen andere voorafgaandelijk acties: alle nodige informatie 
die moet verspreid worden is al ter beschikking.  
 
De moeilijkheid (en uitdagin
m
 
Tot vandaag is met de vredegerechten die geen pilootsite zijn op volgende manieren 
gecommuniceerd: 
 

• de website: net zoals elke andere geïnteresseerde kon eenieder van een vrede-
gerecht via de website van de Commissie kennis nemen van doelstelling, con-
text, verloop, etc. van het project; 

• de tijdschriften van vrede
het afsluiten van de eerste fase (de pr
opgestelde teksten overgema

• een aantal uiteenzettingen en discussies op de vergaderingen van het Koninklijk 
Verbond van Vrederechters en Politierechters. 

 
De ervaring heeft geleerd dat reacties van niet-pilootsites miniem zijn, ook al werden zij 
expliciet uitgenodigd om hun mening kenbaar te maken, zoals bij het informeren over 
de weerhouden producten. De meer directe aanpak via een uiteenzetting en discussie 
achteraf levert daarbij nog het meeste respons op. Vanzelfsprekend hoeft de mate van 
reactie geen indicator te zijn van het al of niet doorgedrongen zijn van de informatie tot 
bij de betrokkenen, maar het JustPaxproject is hoe dan ook niet van die aard dat het 
zal kunnen rekenen op een brede belangstelling van de vredegerechten: er zijn immers 
geen directe gevolgen aan verbonden in termen van meer of minder personeel, meer 
f minder wedde, andero

b
d
ti
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och mag hieruit niet besloten worden dat deze actie dan maar geschrapt moet wor-
 

ijn plaats. Alleen zal men moeten rekening houden met de maturiteitsgraad (op dit 
n meerzijdige aanpak opteren die bijv. kan be-

taan uit: 

os van deze eerder formele kanalen is hier zeker ook een rol weggelegd voor de pi-
pleitbezorgers genoemd).  

oor het terrein zelf is de te investeren tijd miniem (maximaal een halve dag), tenzij het 

ora kunnen gebeuren en bijgevolg niet veel extratijd kosten. 

ter past in meerdere informatieacties. Voor mondelinge uiteenzet-
ngen moet gerekend worden op 1 à 2 mandagen per uiteenzetting (inclusief voorbe-

rei
 
 
1.
 
1.6.1.
 
Ook a liek, van meet af aan had het pro-

ct ook de bedoeling andere actoren te interesseren voor dit opzet, en dit niet enkel 

tie via klassieke com-
unicatiekanalen (website, mail of nieuwsbrief), wordt onder actie 8 naast een alge-

mene informatieverschaffing (synthesenota of rapport zelf) ook gedacht aan directere 

T
den. Onbekend maakt hoe dan ook onbemind en enige demystificatie is dus zeker op
z
domein) van het doelpubliek en voor ee
s
 

• een aan elke vrederechter en hoofdgriffier persoonlijk gerichte synthesetekst, 
die hem/haar moet in staat stellen zich een beeld te vormen van wat in het  
JustPaxrapport (en model) is te vinden en te beslissen of het voor hem/haar de 
moeite loont het volledige rapport of specifieke delen ervan te lezen;  

• mondelinge uiteenzettingen voor geïnteresseerde vrederechters en 
(hoofd)griffiers, wat bijvoorbeeld per arrondissement of ressort zou kunnen ge-
organiseerd worden. 

 
L
lootsites (onder punt 1.1 ambassadeurs-
 
1.5.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN 
 
V
ook de organisatie van bijeenkomsten op zich neemt. Dit laatste zou deels ook wel via 
bestaande kanalen/f
 
Voor de Commissie is het maken van de synthesenota een activiteit van een aantal 
mandagen, die ech
ti

ding, exclusief de organisatie zelf), afhankelijk van locatie, omvang, etc.  

6. Informeren van andere instanties (acties 7 en 8) 

 INHOUD EN DOELSTELLING  

l zijn de vredegerechten zelf het eerste doelpub
je
toegepast op vredegerechten maar ook op andere rechtsinstanties. Andere actoren zijn 
in deze context de beleidsverantwoordelijken (politiek en korpshoofden binnen de ma-
gistratuur), de Hoge Raad voor de Justitie als auditinstantie en een aantal ondersteu-
nende diensten van wie de medewerking onontbeerlijk was, is of zal zijn (bij verdere te 
ondernemen acties): diensten van de FOD Justitie, het Vast Bureau Statistiek en Werk-
lastmeting,… Daarnaast zijn er alle geledingen van de magistratuur (met uitzondering 
van de vredegerechten) die vroeg of laat het voorwerp kunnen uitmaken van een pro-
ject als JustPax. Het bereiken van laatstgenoemde doelgroep (actie 7) is hier omwille 
van zijn omvang (die sterk de mogelijke acties conditioneert) gescheiden van de acties 
naar de andere doelgroepen (actie 8).  
 
Daar waar actie 7 kan beperkt worden tot een algemene opera
m
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et uitzondering van een contact met de HRJ (september 2008, zie punt 2.1 van vorig 
hoo
leden 
stantie
konden  wel op de 
hoo
listisch
gewezen om via de reeds eerder genoemde synthesetekst mogelijke misverstanden uit 
e weg te ruimen en enkel een geïnteresseerd publiek over te houden waar dan direc-

at de andere rechtsinstanties betreft, zal de interesse allicht groter worden naarmate 
 voor een rechtsinstantie ook concreter wordt. Het 

jkt dan ook efficiënter in de communicatie met deze instanties vooral te investeren 

.6.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN 

.7. Begeleiding bij het gebruik als audit-instrument (actie 9) 

.7.1. INHOUD EN DOELSTELLING 

en auditinstantie (zoals de HRJ er een kan zijn) dient te beschikken over diagnose-

eze actie heeft enkel zin na actie 8 en voor zover de HRJ daar zelf open voor staat.  

vormen van communiceren die interactie toelaten (werkvergaderingen, uiteenzetting op 
college,…).   
 
1.6.2. KRITISCHE SUCCESFACTOREN 
 
M

fdstuk) en een informatievergadering rond de gevolgde methodologie met kabinets-
van de toenmalige minister van Justitie (mei 2008) zijn de controle- of beleidsin-
s niet rechtstreeks betrokken geworden bij het JustPaxproject. Op eigen initiatief 
 zij via de website en de jaarverslagen van de Commissie natuurlijk

gte blijven. Het is bijgevolg niet uitgesloten dat er verkeerde voorstellingen of irrea-
e verwachtingen rond het project bestaan. Daarom alleen al is het ook hier aan-

d
ter en interactief mee kan gewerkt worden. 
 
W
een project rond kostenberekening
li
wanneer er een besluit is omtrent het exporteren van de JustPax-aanpak (besproken in 
volgend hoofdstuk). 
 
1
 
De in dit stadium benodigde middelen zullen in wezen niet veel verschillend zijn van 
wat onder 1.5.3. werd besproken.   
 
 
1
 
1
 
E
instrumenten. Een model als JustPax past perfect in dit kader en kan bovendien het 
voordeel hebben dat auditor en geauditeerde beiden met het instrument vertrouwd zijn 
en dus dezelfde “taal” spreken.  
 
Zoals van de pilootsites (zie 1.2), laat staan van andere vredegerechten (zie 1.12) niet 
kan verwacht worden dat zij vanaf de eerste dag voldoende vertrouwd zijn met het mo-
del om er alle (self-assessment) mogelijkheden van te kennen en te benutten, zo kan 
men dit ook niet verwachten van een auditor in het kader van een assessment. Enige 
begeleiding vanuit de Commissie lijkt dan wenselijk of misschien zelfs noodzakelijk.  
 
1.7.2. KRITISCHE SUCCESFACTOREN 
 
D
In eerste instantie kan dergelijke oefening gedaan worden voor een fictief vredege-
recht; nadien, wanneer de HRJ reële audits dient uit te voeren bij een of meerdere vre-



JustPax - Deel IV Hoofdstuk 2 Acties rond het JustPaxmodel 
 
 

 

 .bewww.cmro-cmoj.be   160 

de instantie.   

e volumegegevens die in het onderliggende rapport worden gebruikt dateren van 

kproef dienen geactualiseerd te worden.  Dit kan door gegevens 
p te vragen ter plaatse (actie 10a) en/of door het C.I.V. te vragen een query uit te voe-

ie 10b). 

zake gegegevensverwerking is dit een eerder bescheiden actie.  De bestanden van 
e individuele pilootsites (het JustPaxmodel op elk van hen toegepast) zijn immers al-

 en 
enchmarking nodige statistieken automatisch worden berekend.  

e uitdaging ligt dan ook eerder op een ander vlak, nl. de gegevensinzameling zelf. Er 

verlopen.  Toch is het niet uit te slui-
n dat ook nadien bepaalde gegevens manueel zullen moeten ingezameld worden, en 

en 
ok het model zouden hebben toegepast (zie acties 13 en 14), voor zover die dezelfde 

degerechten zou een begeleiding ook kunnen op basis van de werkelijke gegevens van 
de geauditeer
 
1.7.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN 
 
Per geval (fictief of reëel) en uitgaande van een gemiddelde beroepsbekwaamheid van 
de auditors, moet gerekend worden op een paar mandagen, zowel vanuit de HRJ als 
vanuit de Commissie. Als meer dan één case wordt begeleid, dan kan de begeleiding 
wel over een ruime termijn worden gespreid.  
 
 
1.8. Actualisering van productvolumes (actie 10 – a & b) 
 
1.8.1. INHOUD EN DOELSTELLING 
 
D
2007.  Niets belet dat een vredegerecht in het model voor zichzelf deze gegevens wij-
zigt en bijv. gegevens voor een later jaar ingeeft.  Maar als dit vredegerecht wil gaan 
benchmarken, of wanneer men het globale beeld voor alle vredegerechten (via extra-
polatie) actueel wil houden, dan zullen op geregelde tijdstippen de volumegegevens 
van de volledige stee
o
ren op geïnformatiseerde data (act
 
1.8.2. KRITISCHE SUCCESFACTOREN 
 
In
d
lemaal verbonden met een aantal andere bestanden waar alle voor de extrapolatie
b
 
D
kan natuurlijk terug gewerkt worden zoals dit voor de gegevens van 2007 is gedaan, 
maar dit is een tijdrovende bezigheid, zeker wanneer men een minimum aan validiteit 
en betrouwbaarheid nastreeft. Vandaar dat het te verkiezen is prioritair aan actie 3 te 
werken, zodat de gegevensinzameling vlotter kan 
te
dan stelt zich de vraag met welke pilootsites hiervoor kan gewerkt worden. Idealiter 
zouden dit dezelfde sites als nu zijn: niet alleen blijken zij immers een grote graad van 
representativiteit te hebben, bovendien kennen ze ook al goed het opzet van het pro-
ject. Anderzijds, indien bepaalde pilootsites enige graad van “JustPax-vermoeidheid” 
zouden vertonen, is het niet onoverkomelijk hen te vervangen door sites die intuss
o
typologiekenmerken vertonen.   
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wordt uitgevoerd, zullen de benodigde middelen voor 
et updaten van de volumes sterk afhangen van de proportie gegevens die niet auto-

oor het C.I.V. zou de te voorziene tijdsinvestering lager moeten liggen dan wat zij in 
tie 3 al is 

itgevoerd, zullen de gegevens immers uniformer zijn. Vermoedelijk moet gerekend 
 schrijven van de query en evenveel dagen voor 

oorbereidende gesprekken en testing. Het nadien laten “draaien” van de zoekopdracht 

nputgegevens (actie 11) 

 om te benchmarken 
n te extrapoleren. Niet alleen productgegevens evolueren, ook personeel kan wisse-

OREN 

Aangezien de tijdverdeling over de producten een belangrijk aandeel uitmaakt van de-
ze actie, verdient het aanbeveling met een actualisering te wachten tot wanneer actie 
16 (zie punt 1.14) is afgerond: het herbekijken van de actuele producten.   
 

 
1.8.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN 
 
Er van uitgaande dat eerst actie 3 
h
matisch door het informaticasysteem kan worden gegenereerd. Enkel in die gevallen 
zal dit enige tijdsinvestering vragen van de pilootsites om manueel te gaan tellen, op te 
zoeken in registers, etc. Maar zelfs dan hoeft dit niet meer dan één of twee mandagen 
te impliceren.   
 
V
het huidige project hebben geïnvesteerd: opnieuw er van uitgaande dat ac
u
worden op een paar dagen voor het
v
zal voornamelijk machinetijd vergen.   
 
Voor de Commissie kan voor de invoer van alle gegevens in de Excelbladen en wat 
aanpassingen in de berekeningsformules (vooral wanneer bepaalde pilootsites door 
andere zouden vervangen worden) de tijdsinvestering geraamd worden op een man-
week, ook binnen de termijn van een week. Hieraan voorafgaand zal wel enig overleg 
met pilootsites/CIV en enig coördinatiewerk nodig zijn. 
 
 
1.9. Actualisering van andere i
 
1.9.1. INHOUD EN DOELSTELLING 
 
De bekommernissen die aan de basis liggen van deze actie zijn dezelfde als voor actie 
10: ook in de toekomst beschikken over geactualiseerde gegevens
e
len, taken kunnen herverdeeld worden, computers worden vervangen, door wijzigingen 
in de productenvolumes wijzigen ook andere parameters als verreden kilometers, ge-
maakte kopieën, etc.    
 
Anders dan bij vorig punt zullen deze gegevens zeker op middellange termijn niet au-
tomatisch uit databanken kunnen worden gegenereerd. Er blijft dan ook geen andere 
optie dan voor deze actualisering beroep te doen op pilootsites (de actuele of andere – 
zie punt 1.8). 
 
De hoofdbrok zal hier bestaan uit het actualiseren van de verdeling van de 100% werk-
tijd van elk personeelslid over de producten (het “input 1” blad van het model).   
 
1.9.2. KRITISCHE SUCCESFACT
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lfde bemerkingen als bij punt 1.8.2, voor wat betreft 
e pilootsites. 

s dus al enige ervaring hebben met de gevolgde stappen om bijv. tot 
en verdeling van tijden over producten te komen, kan per pilootsite uitgegaan worden 

gegevens zijn gevalideerd, dient nog een week 
oorzien te worden om deze verder statistisch te verwerken (voor benchmarking en 

& b) 

oor zover er overeenstemming is over het nut van de thans in het model voorziene 
 kleine aanpassingen (actie 4), kan een operatie 

estart worden waarbij voor pilootsites (oude of nieuwe) de indicatorgegevens worden 

zaken waarin er verschijning in persoon is) wordt dit al moeilij-

en.   

eer nog dan alle hiervoor geschetste acties, zal het succes van deze onderneming 
gen van de bereidwilligheid van pilootsites en 

 
Voor het overige gelden hier deze
d
 
1.9.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN 
 
Er van uitgaande dat voor elke pilootsite al vertrokken wordt met een ingevulde versie 
(situatie 2007 – of in geval van een nieuwe pilootsite recenter) en de personeelsleden 
van de pilootsite
e
van een dag werk ter plaatse (3 mandagen voor de Commissie, 1 mandag – verdeeld 
over meerdere personen – per site). De verwerking van de resultaten per site, inclusief 
het ter validatie voorleggen aan de pilootsites, zal nog eens zoveel tijd vergen (3 man-
dagen Commissie, 1 mandag – vooral hoofdgriffier – per site). 
 
Eens van de negentien pilootsites de 
v
extrapolatie).  
 
 
1.10. Inzameling en invoer van gegevens omtrent in het model al 

voorziene indicatoren (actie 12 – a 
 
1.10.1. INHOUD EN DOELSTELLING 
 
V
indicatoren, eventueel na een aantal
g
ingezameld en in het model ingevoerd. Op die manier kan in een later stadium (actie 
19) gezocht worden naar verbanden tussen de kostprijs en deze indicatoren.  
 
Slechts voor een klein aantal momenteel weerhouden indicatoren is dit werk vrij een-
voudig: bijv. aantal afgelegde kilometers in het kader van bewindvoeringen.  In andere 
gevallen (bijv. proportie 
ker, zeker wanneer dit per product gevraagd wordt. Men zal dus veelal moeten zoeken 
naar de beste manier (evenwicht tussen gemakkelijk en betrouwbaar) om aan gege-
vens te geraken, voorstellen formuleren om die voortaan te registreren en nagaan (luik 
b van de actie) hoe deze gegevens ook in het informaticasysteem zouden kunnen wor-
den bijgehoud
 
1.10.2. KRITISCHE SUCCESFACTOREN 
 
M
(een project op zich) grotendeels afhan
C.I.V. Het volstaat hier immers niet om bestaande gegevens in het informatiesysteem 
wat aan te passen. Nieuwe velden zullen moeten gecreëerd worden, nieuwe gewoon-
tes bij de input van dossiergegevens aangekweekt etc.   
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andaar dat het geraadzaam is om eerst een aantal andere acties tot een goed einde 

, maar ook als testcase voor zowel de bereidwilligheid bij eerder ge-
oemde actoren als – daarmee samengaand – de houding van beleid- en auditinstan-

agen weg en zijn zij bereid bij hun beslissingen met 
e resultaten van dergelijke instrumenten rekening te houden.  

alt met het JustPaxpro-
ct zoals het tot op vandaag is gevoerd. Voor de Commissie lijkt anderhalf fulltime 

y”-gehalte van het project (externe actoren en onbekende factoren) zeer 
e vraag, en misschien zelfs niet wenselijk (zie het voorstel om niet alle indicatoren 
gelijk te behandelen onder punt 1.10.2); dit hoeft de totale benodigde tijd (manuren) 

 
p dit m istische schatting te kun-

 SUCCESFACTOREN 

voornaamste voorwaarde om dergelijke actie 
uccesvol te laten verlopen het kunnen rekenen op de bereidwilligheid van de betref-

V
te brengen, niet alleen omdat het noodzakelijke acties betreft om op verder te bouwen 
(zoals actie 4)
n
ties: staan zij achter de hier ingesl
d
 
Gezien de omvang van dit project (met in bepaalde gevallen ook noodzakelijke wijzi-
gingen in de organisatiecultuur) kan het aangewezen zijn het in de tijd op te splitsen en 
stapsgewijze één of een groep van indicatoren aan te pakken. 
 
1.10.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN 
 
Dit is een actie die qua inzet van de pilootsites te vergelijken v
je
equivalent voor de duur van een half jaar op het eerste zicht een verantwoorde schat-
ting. Of een half jaar ook als realisatietermijn kan weerhouden worden is door het grote 
“imponderabilit
d
te
niet te doen toenemen.  

oment ontbreekt (vergelijkings)materiaal om een realO
nen maken van de door het C.I.V. benodigde tijd.   
 
 
1.11. Begeleiden van vredegerechten bij gegevensinput (actie 

13) 
 
1.11.1. INHOUD EN DOELSTELLING 
 
Deze actie ligt in het verlengde van actie 6 (informeren van de vredegerechten die 
geen pilootsites waren) en draagt bij tot dezelfde objectieven (zie punt 1.5.1). Wanneer 
andere dan de huidige negentien pilootsites bereid zijn het model voor hun vredege-
recht te laten draaien, dan vergroot dit de mogelijkheden om voor toekomstige acties 
toch met representatieve steekproeven te blijven werken, ook wanneer een pilootsite 
van het eerste uur zou wegvallen.   
 
1.11.2. KRITISCHE
 
Los van het beëindigen van actie 6, is de 
s
fende vredegerechten. Het heeft bijgevolg geen zin hier een globale operatie van te 
maken; beter is het enkel in te gaan op individuele verzoeken vanuit de vredegerechten 
zelf en deze dan te behandelen naarmate ze zich aandienen. 
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or de Commissie is per 
redegerecht tussen de 6 à 10 mandagen te voorzien, afhankelijk van de grootte van 

gerechten bij het gebruik (actie 14) 

n de actie daardoor niet af van andere eerst uit te voeren han-
elingen), terwijl het nu om niet-pilootsites gaat.  

oorafgaandelijk dienen acties 13 en 6 doorlopen te zijn voor de betreffende site.  De 

 
.12.3. IN TE N MIDDELEN 

oals ook aangegeven onder 1.2.3, kan er hier eveneens van uitgegaan worden dat 

.13.1. INHOUD EN DOELSTELLING 

et model maakt naast reële kosten ook gebruik van bepaalde standaardkosten (voor 

et is dus nodig dat de instantie die het model beheert (momenteel de Commissie) pe-
riodiek deze prijzen aanpast en een nieuwe “release” uitbrengt (al dan niet in combina-
tie met andere wijzigingen die het gevolg zijn van andere acties).  
 

 
1.11.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN 
 
Per vredegerecht vergt dergelijke actie een paar dagen werk voor vrederechter en 
hoofdgriffier en een paar uren voor het overige personeel. Vooral de tijdsverdeling van 
de personeelsleden over de producten zal enige tijd vragen. Vo
v
het vredegerecht (aantal personeelsleden) en het gemak waarmee aan volumegege-
vens kan geraakt worden.   
 
 
1.12. Begeleiden van vrede
 
1.12.1. INHOUD EN DOELSTELLING 
 
Wanneer een vredegerecht actie 13 heeft doorlopen (zie vorig punt), geeft dit de moge-
lijkheid om de steekproef die nodig is voor andere acties uit te breiden of aan te pas-
sen. Ook al is het dus geen must, veelal zal het betreffende vredegerecht toch ook zelf 
de bekomen output willen interpreteren. Daartoe dient actie 14, die qua inhoud niet 
verschilt met de onder punt 1.2 besproken actie 2. Alleen ging het daar om pilootsites 
(en hing het uitvoeren va
d
 
1.12.2. KRITISCHE SUCCESFACTOREN 
 
V
besluiten die onder de punten 1.2.2 en 1.11.2 werden vermeld, blijven hier gelden. 

 ZETTE1
 
Z
dergelijke oefening tussen een halve dag en een dag in beslag zal nemen, zowel voor 
de betrokken pilootsite zelf (vrederechter, (hoofd)griffier) als voor het projectteam. 
 
 
1.13. Actualisering van de eenheidsprijzen (actie 15) 
 
1
 
H
personeel, voor hardware,…). Deze prijzen per personeelscategorie, type apparaat, 
etc. zijn gebaseerd op de toestand in 2007 en kunnen niet allemaal door de eindge-
bruiker worden aangepast (op de inputbladen A en B). En zelfs als de eindgebruiker 
die mogelijkheid al heeft, moet hij nog aan de gegevens kunnen geraken. 
 
H
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oncreet betekent dit dat bepaalde diensten van de FOD (personeel, gebouwen, …) of 
dmarkt) geraadpleegd worden en resultaten van 

eze consultatie in het model worden ingebracht. Vervolgens dienen alle gebruikers 

orzien worden voor het geval weinig ervaren eindgebrui-
ers moeite zouden hebben om gegevens vanuit een vorige versie naar een nieuwe 
ver te brengen.   

.13.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN 

owel voor het terrein als voor de beheerder van het model is de inspanning miniem.  

ving 
erder geëvolueerd en kunnen ook lessen getrokken worden uit het werken met het 

rspronkelijke productenlijst dringt zich dan ook op. 

e noodzaak om de bepaling en zelfs de benaming van bepaalde producten te verfij-
tsvraagstuk. Zo 
rstek) en groep 

 (op tegenspraak, zonder noemenswaardige betwisting) of tussen diezelfde groep II 
spraak) niet door eenieder op dezelfde manier 

ordt geïnterpreteerd. Dit risico wordt groter naarmate meerdere vredegerechten het 

rd het aantal 
roducten niet te groot te maken. Bepaalde zaken werden bijgevolg gegroepeerd.  

ie van de output van 
et model. Om hieraan te remediëren bestaan er twee mogelijkheden. Enerzijds kan 

C
andere informatiebronnen (vastgoe
d
van het model op de hoogte gebracht te worden van de nieuwe versie.  
 
1.13.2. KRITISCHE SUCCESFACTOREN 
 
De uit te voeren operaties zijn dermate eenvoudig dat weinig verkeerd kan lopen. Wel 
kan enige ondersteuning vo
k
o
 
1
 
Z
Ook voor de diensten die aan de bron van de gegevens liggen, mag verondersteld 
worden dat het geven van een actueel prijzenbeeld geen opzoekwerk met zich mee-
brengt.  
 
 
1.14. Herbekijken van de weerhouden producten (actie 16 – a, b 

& c) 
 
1.14.1. INHOUD EN DOELSTELLING 
 
De productenlijst zoals die thans in de JustPaxmodel is terug te vinden, is opgesteld in 
de eerste helft van 2008, in nauw overleg met de pilootsites. Intussen is de wetge
v
model. Enige aanpassing van de oo
Het gaat daarbij om het  verfijnen van bestaande productbepalingen, om het opsplitsen 
van bestaande producten in meerdere “nieuwe” producten en om het schrappen van 
bestaande producten.   
 
D
nen hangt nauw samen met het onder punt 1.3 aangehaalde validitei
bestaat het risico dat het onderscheid tussen producten van groep I (ve
II
en groep III (na betwisting op tegen
w
model gaan gebruiken en de begeleiding (en bewaking over een zelfde interpretatie) 
door de Commissie afneemt. Een herdefiniëring, waarbij vage termen als “noemens-
waardig” worden vermeden, dringt zich op. 
 
Om het model beheersbaar te houden is er van bij aanvang voor geoptee
p
Wanneer (in termen van behandeltijden bijv.) de heterogeniteit van wat is samenge-
voegd te groot wordt (en men dus geen appelen en peren maar krieken en meloenen 
heeft samengevoegd), kan dit problemen stellen bij de interpretat
h
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et aandeel van 
e summiere rechtspleging binnen het geheel van product II_01 (invorderingszaken 

derzijds zou men er ook kunnen voor opteren 
m een product op te splitsen in twee (of meer) nieuwe producten. Zo groepeert pro-

erschillende producten kunnen onderbrengen, temeer omdat afhan-
elijk van het type vredegerecht men eerder met het ene of met het andere zal te ma-

ende activiteiten zou men “informatieverschaffing” 
_03) verder kunnen opsplitsen in bijv. baliewerk op de griffie, ontwikkelen van een 

en aantal van de oorspronkelijk voorziene producten kunnen in volgende versies van 
et model weggelaten worden. Het betreft product IV_01 (verplichte verzoe-

agrarische zaken met uitzondering van pacht). Eerstgenoemd product is door een wij-
iging in tgeving grotendeels (huur) afgeschaft, het tweede kwam zoals het thans 

ite voor.   

quentie van voorkomen van zaken die verband houden met de in art. 590 e.v. 

men met deze heterogeniteit rekening houden bij de factoren en indicatoren. Dit is 
vandaag bijv. al het geval voor het product VI_04 (bijgewoonde openbare verkoop of 
minnelijke verdeling), waarbij het aandeel van minnelijke verdelingen binnen het geheel 
van dit product is weerhouden bij de indicatoren; hetzelfde geldt voor h
d
zonder noemenswaardige betwisting).  An
o
duct III_06 vandaag diverse geschillen betreffende onroerende goederen (met uitslui-
ting van huur of agrarische materies). Het kan hierbij dan bijv. zowel gaan om proble-
men van mede-eigendom als om geschillen inzake wildschade. Deze verschillende ma-
teries zou men in v
k
ken hebben. Ook bij de ondersteun
(C
website, telefonisch onthaal,… Net deze activiteiten en de nabijheid bij de burger ma-
ken voor een groot deel de eigenheid en zelfs de bestaansreden uit van de vredege-
rechten. 
 
E
h
ning[spoging]en) en product III_05 (gerechtelijke beslissing na betwisting betreffende 

 de wez
is geformuleerd op geen enkele piloots
 
  
Om de productenlijst te actualiseren worden drie acties voorgesteld: 
 

• Een gedachtewisseling met de pilootsites die daartoe bereid zijn, over verfijnen, 
opsplitsen en afschaffen, waaruit dan een voorstel kan komen dat aan een bre-
der forum kan voorgelegd worden (actie 16a). 

• Een algemene bevraging van het geheel van de vredegerechten over de fre-

Ger.W. omschreven bevoegdheden (actie 16b). Met de pilootsites werd dergelij-
ke oefening al gevoerd (zie punt 2.1 van Deel I, hoofdstuk 2). De resultaten van 
dergelijke bevraging zijn niet enkel nuttig bij de productenbepaling, ook de wet-
gever zou er besluiten kunnen uit trekken. 

• Het betrekken van het C.I.V. bij de als resultaat van voorgaande acties weer-
houden nieuwe productenlijst (actie 16c). Als de producten wijzigen, heeft dit 
immers ook gevolgen voor de volumegegevens en voor de inzameling hiervan.  
 

1.14.2. KRITISCHE SUCCESFACTOREN 
 
Uit voorgaand punt mag blijken dat de voorstellen tot wijziging al enigermate zijn uitge-
werkt (op basis van eigen bevindingen en reacties vanuit de pilootsites). Om actie 16a 
verder af te ronden zijn dan ook geen moeilijkheden te verwachten. Omdat actie 16c 
nauw aansluit bij actie 3b (zie punt 1.3 i.v.m. validiteit en betrouwbaarheid) is het aan-
gewezen ze samen door te voeren, zodat het C.I.V. maar één keer moet worden lastig 
gevallen.  
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r 1.3.3 reeds is gesteld.   

anuit de pilootsites werd bij de voorstelling van het model opgemerkt dat een (vre-
(die direct naar de 
 het eerste hoofd-

tuk a
bee  
kunnen
stat i
nom
 
1.15.2
 
Voor h
van vr ereist. Om vervolgens de nodige ge-
gev s
statisti
genom
eindgebruikers moeite zouden hebben om gegevens vanuit een vorige versie naar een 

 
Voor actie 16b is de vraagstelling betrekkelijk eenvoudig en bijgevolg de gevraagde 
inspanning van de vredegerechten miniem. De klassieke factoren die bij elke bevraging 
invloed hebben op het antwoordpercentage zullen ook hier meespelen: betrokkenheid 
bij de problematiek, heeft de bevraagde er baat bij om te antwoorden, vraagt het be-
antwoorden veel tijd,… 
 
1.14.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN 
 
Het bevragen van de vredegerechten over art. 590 e.v. Ger. W. impliceert vooral admi-
nistratief werk op de Commissie: versturen enquêteformulieren, verwerken van de ant-
woorden. Dergelijke oefening werd al gedaan met de pilootsites en daaruit bleek dat 
voor de vredegerechten zelf de te investeren tijd verwaarloosbaar is.   
 
Wanneer, zoals hierboven gesuggereerd, de actie 16a en 16c worden gecombineerd 
met respectievelijk 3a en 3b, dan zullen de benodigde middelen weinig meer zijn dan 
wat onde
 
 
1.15. Toevoegen van het element “ontvangsten” aan het model 

(actie 17) 
 
1.15.1. INHOUD EN DOELSTELLING 
 
V
de)gerecht niet alleen kost, maar ook zorgt voor fiscale ontvangsten 
chatkist gaan). Hier werd trouwens ook al op gewezen in punt 2 vans

s  v n het eerste deel van dit rapport (bij de bespreking van “opbrengsten”). Om het 
ld in die zin te vervolledigen zou men op het “input B”-blad een aantal invoercellen 

 voorzien om er de ontvangsten, zoals die te vinden zijn in rubriek VII van de 
eken per vredegerecht in op te nemen. De somist  hiervan zou dan kunnen overge-

en worden op de “Output I”-bladen, ter hoogte van de totale kost.  

. KRITISCHE SUCCESFACTOREN 

et voorzien van de nodige cellen en rubrieken in het model is geen tussenkomst 
edegerechten of ondersteunende diensten v

en  in te vullen stellen zich evenmin problemen: de gegevens zijn in de jaarlijkse 
eken te vinden. Wanneer dergelijke toevoeging in een nieuwe release wordt op-
en, dan kan enige ondersteuning voorzien worden voor het geval weinig ervaren 

nieuwe over te brengen.   
 
1.15.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN 
 
Het aanpassen van het model in deze zin, vergt ten hoogste een paar uur werk. Het 
uitbrengen van een nieuwe versie, al dan niet met nog andere aanpassingen, kan van-
zelfsprekend ook enige (administratieve) tijd kosten. 
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ijn steeds per vredegerecht, ook wanneer een vre-
et is onbegonnen werk om productenvolumes en 

nput 0”-blad staan de gegevens al ingevoerd). Het 
nige wat dient te gebeuren is het laatste blad van output V, waar nu de gebouwkosten 

 
.16.2. KRITISCHE SUCCESFACTOREN 

ermits geen beroep moet gedaan worden op actoren buiten de Commissie om deze 

s dat supra al is 
egelicht.   

en van waarom de aanmaak van een bepaald product in het 
n in een ander. In de mate dat deze factoren ook 
 uitgedrukt worden, werd gesproken over indicato-

 
1.16. Toevoegen van een gedeelte “gebouwkosten per zetel”  

(actie 18) 
 
1.16.1. INHOUD EN DOELSTELLING 
 
Alle outputresultaten in het model z
egerecht meerdere zetels heeft. Hd

tijdsbesteding over de zetels te verdelen. Anderzijds is het voor het vredegerecht (en 
meer nog voor het beleid) interessant om voor de gebouwkosten wel een opdeling per 
zetel (per gebouw) te hebben. Vooral wanneer men er zou aan denken het aantal ze-
tels per kanton te reduceren kan het kostenaspect een belangrijk beslissingscriterium 
ijn.  z

 
Op dit vanuit de pilootsites gekomen verzoek (tijdens de voorstelling van het model) 
kan zonder veel moeilijkheden worden ingegaan. Er zijn hiervoor immers geen bijko-

ende gegevens nodig (op het “Im
e
staan per kostensoort (huur, onderhoud,…) aan te vullen met nog drie keer ditzelfde 
beeld voor maximaal drie gebouwen. 

1
 
V
actie te realiseren, is de enige bekommernis de nodige tijd te vinden om deze aanpas-
sing door te voeren.   
 
1.16.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN 
 
Als een persoon twee opeenvolgende dagen voltijds hieraan kan werken, moet deze 
uitbreiding aan het basismodel te realiseren zijn. Alle ander hiermee gerelateerd werk 
zal te maken hebben met het uitbrengen van een nieuwe release, zoal
to
 
 
1.17. Kwantitatieve verbanden tussen indicatoren en (pro-

duct)kosten (actie 19) 
 
1.17.1. INHOUD EN DOELSTELLING 
 
Eerder besproken acties (zie 1.4 en 1.10) hadden tot doel factoren te omschrijven die 
en verklaring kunnen geve

ene vredegerecht duurder uitvalt da
p een kwantitatieve manier kunneno

ren. Dergelijke factoren en indicatoren zijn nuttig bij het kritisch bekijken van de outputs 
van een vredegerecht en bij het benchmarken. Men kan zich daarbij tevredenstellen 
met het nagaan van een samenhang “de visu”. In een verder doorgedreven scenario 
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ou men mogelijke verbanden ook statistisch kunnen nagaan (correlatieberekeningen, 

 
aarbij en dat er niet alleen verbanden kunnen bestaan of gezocht wor-

stprijzen anderzijds: ook tussen kostprijzen on-
 besteden van veel tijd (= hoge eenheids-

e van de andere instantie nagegaan worden: minder/meer beroepen,… 

aten is het ook aangewezen dat men over de 
 dan de actuele 19 pilootsites kan beschikken: als 

redegerecht en een andere variabele wil onderzoe-

r van uitgaande dat alle benodigde gegevens beschikbaar zijn, kan dergelijke actie 

studenten sociale, economische of gedragswetenschappen hebben doorgaans de no-
ige statistische kennis om bijv. in het kader van een stage, een eindwerk of een va-

veren.  

z
variantie analyse, factoranalyse).  

D  valt op te merk
den tussen indicatoren enerzijds en ko
erling kunnen er verbanden zijn. Zo zou hetd

kost) aan product IV_01 (verplichte verzoeningen in het kader van woninghuur) kunnen 
resulteren in relatief veel geslaagde verzoeningen, wat op zijn beurt kan leiden tot min-
der te beslechten geschillen voor deze materie (= kleiner volume en dus ook lagere 
absolute kost voor product III_02).  
 
Wanneer een oefening à la JustPax ook voor andere rechtsinstanties doorgevoerd is, 
kunnen zelfs verbanden/invloeden van het werk van de ene op het werk/de kost/het 
olumv

 
Dergelijke statistische analyse is niet enkel nuttig om verschillen te verklaren maar kan 
ook oriënterend zijn voor projecten als werklastmeting. In het generieke werklastme-
tingsmodel zoals dit thans door de Commissie wordt voorbereid voor het VBSW (pro-
ject Æquus), is immers ruimte voorzien om zowel omgevingsvariabelen als organisatie-
variabelen die een invloed hebben op benodigde behandeltijden op te nemen.  
 
1.17.2. KRITISCHE SUCCESFACTOREN 
 
Essentieel om dergelijke analyse door te voeren is dat eerst een aantal andere acties 
zijn doorgevoerd: zo dient men te beschikken over betrouwbare gegevens (actie 3), en 
factoren waarvoor men kwantitatieve gegevens heeft ingezameld of kan inzamelen (ac-
ies 4 – 5 – 12). Voor betrouwbare resultt
gegevens van meer vredegerechten

en bijv. het verband tussen type vm
ken is de huidige steekproef (met soms maar één of een paar vredegerechten van 
eenzelfde type) onvoldoende.   
 
1.17.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN 
 
E
gevoerd worden door een of een paar personen met de nodige statistische bagage en 
de passende software. Mogelijk zijn deze middelen aanwezig binnen het VBSW. Ook 

d
kantiejob hier een nuttige bijdrage te le
 
Op bepaalde momenten zal men wel beroep moeten kunnen doen op mensen met een 
degelijke terreinkennis, bijvoorbeeld om een uit een factoranalyse resulterende achter-
liggende factor te kunnen duiden. Hiervoor kunnen een aantal bereidwillige griffiers of 
rechters uit de pilootsites volstaan. 
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ostensoorten (actie 20) 

 het model kunnen inbrengen. Op de inputbladen is 

en van 
erkelijke kosten. Een kostenplaatje waar de indirecte kost van derden is inbegrepen, 

evidentie gezien de moeilijkheid om aan de 

.18.3. IN TE ZETTEN MIDDELEN 

 stadium zal het model zelf moeten aan-

n besteden.   

 
1.18. Invoer van nieuwe k
 
1.18.1. INHOUD EN DOELSTELLING 
 
In punt 2 van hoofdstuk 1 van deel I, werd al vermeld dat indirecte kosten die op ande-
re plaatsten dan de vredegerechten worden gemaakt niet in beeld werden gebracht. 
Toch is de kost van personeelsleden die op de FOD de diensten bevolken die de rech-
terlijke orde (en dus ook de vredegerechten) ondersteunen niet te verwaarlozen. Der-
gelijke kosten zou men eveneens in
daar trouwens al vaak ruimte voor voorzien (de rij “cost3” op de meeste input-bladen). 
Een ander voorbeeld zijn de standaardkosten waarmee thans gewerkt wordt voor de 
hardware: hier zou men reële kosten (afhankelijk van computermerk e.d.) kunnen in-
brengen.  
 
1.18.2. KRITISCHE SUCCESFACTOREN 
 
Telkens moet afgewogen worden of de moeite die het vergt om dergelijke nieuwe kost 
in te voeren opweegt tegen de mogelijke baten hiervan. De proportioneel lage hardwa-
rekost is bijvoorbeeld niet van aard om veel tijd te investeren in het bereken
w
is dan weer wel interessant, maar geen 
gegevens te komen. Op de personeelsdiensten, laat staan op andere ondersteunende 
diensten, zijn er geen mensen die zich louter met vredegerechten bezig houden en dus 
zal steeds de vraag rijzen welk percentage van hun tijd zij besteden aan de ondersteu-
ning van vredegerechten, politierechtbanken, rechtbanken van eerste aanleg etc.  
 
Als er vanuit het beleid uit geen duidelijke signalen zijn dat men in dergelijke oefening 
geïnteresseerd is en bereid is er ook mee rekening te houden, is het niet geraadzaam 
dergelijke acties te starten.   
 
1
 
Voor externe actoren kan de benodigde inzet erg variëren: het invoeren van de reële 
hardwarekost vergt niet veel medewerking, het incalculeren van indirecte kosten van 
ondersteunende diensten vormt een project op zich met tal van interviews ter plaatse 
etc. 
 
Voor de Commissie geldt dergelijke fluctuatie eveneens, wanneer het gaat om het in-
voeren van kosten in het model. In een tweede
gepast worden: nieuwe kosten impliceert ook nieuwe scenario’s, uitbreiding van de 
outputbladen en van het statistisch materiaal voor extrapolatie en benchmarking,… In 
het geval van de indirecte kosten van actoren buiten de vredegerechten kan men er 
van uitgaan dat een paar mensen hier gedurende een aantal maanden zowat de helft 
van hun werktijd aan zouden moete
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2. VOORSTEL VAN ACTIEPLAN 
 
 
Onderstaand schema rangschikt alle in vorig punt voorgestelde acties. De acties die 
het meest tijdrovend zijn (voor Commissie en/of vredegerechten en/of derden) zijn in 
het oranje weergegeven, wat weinig tijd vergt staat in het groen en de overige acties 
zijn blauw gekleurd. Als er een (chrono)logische volgorde is tussen acties, is dit met 
een pijl weergegeven. Pijlen in stippellijn geven aan dat de volgorde niet noodzakelijk 
maar wel wenselijk is. Als bij een actie geen pijlen toekomen, dan kan deze onafhanke-
lijk van de realisatie van elke andere actie plaatsvinden. Als er vanuit een actie geen 
pijl vertrekt, betekent dit dat deze actie geen directe impact heeft op de realisatie van 

ndere acta
z

ies. Acties die met geen enkele pijl verbonden zijn, kunnen in principe en 
nomen worden. Wat 

at men prioritair vindt.  

n 13 

eker wanneer zij weinig tijd vergen dus eender wanneer onder
an eerst komt is enkel een kwestie van wd

 
Op diverse plaatsen in het rapport is gewezen op de nood aan betrouwbare en valide 
gegevens. Actie 3 dient dan ook absolute prioriteit te krijgen. Om deze actie zo efficiënt 
mogelijk te laten verlopen, is het wel aangewezen dat voorafgaandelijk een aantal an-
dere acties worden ondernomen. Op het schema zijn al deze acties rood omkaderd. Zo 
is het wenselijk eerst een reflectie te voeren rond de te weerhouden indicatoren (vooral 
als zij in hetzelfde informaticasysteem kunnen opgenomen worden) en het verfijnen of 
schrappen van producten. Om deze reflectie te kunnen voeren is de medewerking 
noodzakelijk van een aantal vredegerechten, pilootsites of eventueel andere vredege-
echten. Voor deze laatste impliceert dit dan natuurlijk dat eerst ook de acties 6 er

(en eventueel 14) worden doorlopen, zowel om het instrument in zijn huidige vorm ten 
volle te kunnen gebruiken, als om er op verder te bouwen.  
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actie 3
validiteit & 

betrouwbaar-
heid

actie 1
informeren 
pilootsites

actie 7
informeren 

andere 
rechtsinstanties

actie 11
actualisering 

tijdsbesteding 
etc.

actie 2
begeleiden bij 

gebruik (piloten)

actie 8
informeren 

derden

actie 4+5
reflectie over 
indicatoren

actie 9
begeleiden bij 
gebruik (audit)

actie 6
informeren 

andere 
vredegerechten

actie 10
actualisering 

volumes

actie 12
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voorziene 

actie 15
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eenheidsprijzen

actie 17
toevoeging van 

t 
ten"

actie 18
toevoeging luik 

elemen
"ontvangs

"gebouwkosten" 
per gebouw

actie 19
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verbanden 
indicatoren

indicatoren

actie 13
begeleiding 

gegevensinput 
(andere VG)

actie 14
begeleiden bij 

gebruik (andere 
sites)

actie 16 a+b
herbekijken 
producten

actie 16 c
nieuwe volumes 
(na herziening 

producten)

actie 20
invoer nieuw

kosten
e 

tijdsas
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HOOFDSTUK 3: EXPORTEREN VAN HET JUSTPAXMODEL 
 
 
 
1. DOELSTELLING 
 
 
Wij kunnen hier verwijzen naar een aantal uitspraken die in de inleiding van dit rapport 
te vinden zijn en vanaf de start van het project ook werden gedaan tijdens informatie-
vergaderingen, op de website, etc.: 
 

• “Het project JustPax kadert in de doelstelling van de Commissie om bij te dragen 
tot de verdeling en het optimale gebruik van de middelen van de rechterlijke or-
de”.  

• “Het project is in meerdere opzichten een eerste stap. Zo beperkt JustPax zich 
tot de vredegerechten. Maar de ontwikkeling van deze module kan richtingge-
vend zijn voor de uitbouw van verdere modules: arbeidsrechtbank, hof van be-
roep, (deel van) rechtbank van eerste aanleg, …” 

 
 
In zijn Annales stelde Seneca reeds in de eerste eeuw van onze tijdrekening: “ingoranti 
quem portum petat nullus suus ventuus est”. Maar als een organisatie zoals de rechter-
lijke orde al doelstellingen zou hebben geformuleerd en dus wel degelijk zou weten 
naar welke haven ze wil varen, dan zal zij nood hebben aan instrumenten die helpen 
om de goede richting uit te gaan.  
 
Een instrument als JustPax kan, samen met andere instrumenten, hier een belangrijke 
bijdrage toe leveren en dus blijft het de overtuiging van de Commissie dat het ontwikke-
len van een dergelijk instrument nuttig en zelfs noodzakelijk is voor alle rechtsinstan-
ties: in de eerste plaats voor henzelf op lokaal vlak, maar ook voor beleidsverantwoor-
delijken en auditinstanties. 
 
Betekent dit dat een operatie als JustPax op een identieke manier moet herhaald wor-
den voor de politierechtbank, de handelsrechtbank, het hof van beroep,….? Om deze 
vraag te beantwoorden verdient het aanbeveling eerst twee aspecten te evalueren, met 
name: 
 

• welke voor andere projecten nuttige lessen nu reeds kunnen getrokken worden 
uit het JustPaxproject; 

• welke elementen in de organisatieomgeving van de rechterlijke orde kunnen be-
nut worden of moeten vermeden worden om het ontwikkelen van een model 
voor andere rechtsinstanties maximale slaagkansen te geven.   

 
Deze aspecten worden respectievelijk in de punten 2.1 en 2.2 hieronder behandeld.  
Voor wie graag wat managerjargon hoort, zou men op deze oefening het acroniem 
“SWOT” (Stanford Research Institute, 1964) kunnen plakken, waarbij de S & de W dan 
respectievelijk slaan op de sterkten (strengths) en zwakten (weaknesses)  van het ge-
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oerde JustPaxproject en de O & T voor de mogelijkheden (opportunities) en bedrei-
vloeden.   

v
gingen (threats) die vanuit de omgeving een te voeren project kunnen beïn
 
 
 
2. SWOT-ANALYSE 
 
 
 
2.1. Evaluatie van het JustPaxproject 
 
Voor een definitieve evaluatie is het vanzelfsprekend nog te vroeg: of en in welke mate 
het
is vers
omtrent het verloop van het project. 
 
2.1.1.
 
a) naa

en eerste vaststelling is dat wat bij de aanvang van het project aan “deliverables” 

Zeker in de gerechtelijke wereld of zelfs in de over-

e te wijzen aan “producten”. Deze oefening werd toen ook ge-
daan voor de griffies en parketsecretariaten. De kosten bleven daarbij altijd beperkt tot de 

ms gebeurt het ook wel dat een overheidsdienst de totale kostprijs van één bepaald pro-
duct nagaat, bijv. wanneer men de productiekost wil verhalen op de begunstigde (bijv. be-

a
 
b) 
 
Zonde
eston en jaar zou kun-

r-

 model gebruikt wordt kan moeilijk al geëvalueerd worden nog voor bijv. het rapport 
preid. Maar dat belet niet dat al een aantal vaststellingen kunnen gedaan worden 

 REALISATIE VAN DE GESTELDE DOELEN 

r inhoud 
 
E
werd vooropgesteld, met dit rapport en het bijbehorende model in Excel intussen is ge-
realiseerd.   
 
Het kan terloops worden opgemerkt dat het niet elke dag is dat een organisatie met 
een omvang als deze van de vredegerechten haar producten in kaart brengt en aan elk 
an hen een kostenplaatje hangt. v

heidssector is dergelijke oefening op dergelijke schaal eerder uitzonderlijk.   
 

Zowat twee decennia geleden, in het kader van de door het federaal openbaar ambt gelan-
ceerde monsteroperatie “radioscopie”, is wel al eens een poging gedaan om voor alle 
toenmalige federale ministeries, wetenschappelijke instellingen en een groot deel parasta-
talen, personeelskosten to

eigen personeelskosten en in het geval van griffies en parketsecretariaten bleef het onder-
zoek dus gelimiteerd tot een segment van de organisatie (met alle gevolgen van dien voor 
de definiëring van de zogenaamde producten). 
 
So

p alde vergunningen). Dergelijke operaties blijven echter punctueel en beperkt. 

inzake termijnen 

r zich daar echt op vast te pinnen, omdat te veel externe factoren meespeelden, 
d bij het begin van het project toch de verwachting dat het op eb

nen gerealiseerd worden. Uiteindelijk is er ruim twee jaar over gedaan. In de tabel hie
onder worden de grote fases van het project weergegeven, evenals de periode (duur) 
waarin zich elke fase grotendeels afspeelde en enige commentaar.  Let wel: activiteiten  
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n) 
ijn niet expliciet op onderstaande tabel vermeld. 

periode commentaar 

 
die over de verschillende fases bleven doorlopen (bijv. de regelmatige nieuwsbrieve
z
 
 
fase 
Voorbereiding en sensibilisering 09/2007-

12/2007 
• opbouwen van een vertrouwensband vroeg enige 

tijd 
• zoeken van vrijwilligers gebeurde zowel via vereni-

ging van rechters als van griffiers: inlichten van de-
ingen vergde tijd en zijzelf hadden tijd 

didaat-pilootsites te zoeken 
• werken met 19 pilootsites impliceerde dat infover-

ze verenig
nodig om kan

gaderingen ruim op voorhand moesten ge-
pland/meegedeeld worden en dat men niet ieder-
een op één dag kon samenkrijgen  

Gegevensinzameling rond pro-
ducten 

12/2007-
02/2008

• bestond grotendeels uit bezoeken en interviews 
 (vrederechter, hoofdgriffier) op het terrein  

• soms werden op één dag 2 sites aangedaan  
Verdere verwerking van de ge- 02/2008- • betrof ene
gevens uit vorige fase 05/2008 

rzijds het maken van de verslagen van 
de bezoeken, het versturen hiervan naar de sites 
en het verwerken van de reacties daarop vanuit de 
sites 

ties; voor geïnteresseerden werd ook nog één dis-
cussievergadering te Brussel voorzien 

• betrof anderzijds het opstellen van een voorstel 
van productenlijst, deze ter discussie overmaken 
aan de pilootsites en het verwerken van de reac-

Gegevensinzameling rond tijds-
besteding en materiële kosten + 
feedback 

05/2008-
06/2008 

• bestond enerzijds uit bezoeken ter plaatse (inter-
views met alle personeelsleden en informatieverga-
ring over materiële middelen) 

• bestond vervolgens uit het overmaken van de ge-
noteerde of afgeleide tijdsbestedingen aan de be-
trokkenen en het verwerken van de reacties hierop 
(hetgeen resulteerde in het ‘input 1’- blad) 

Intera
kome

or-
der 

ctie met C.I.V. tot het be-
n van productenvolumes 

05/2008-
12/2008 

• nam dus meer dan een half jaar in beslag; de o
zaken hiervan worden behandeld in de tekst on
dit schema  

Consu
volum
begin

ge-
an, 
za-

ld 
• zowel met een bezoek ter plaatse als via een dis-

om-
van 

ken 
• gezien de opgelopen vertraging in vorige fase werd 

beslist het rapport in episodes te schrijven en te 
bezorgen aan de pilootsites 

ltatie andere bronnen voor 
es, validering van volumes, 
 rapportering 

10/2008-
04/2009 

• toen duidelijk werd dat de exploitatie van de ge
vens uit het informaticasysteem niet zou volsta
werd ook via andere bronnen informatie inge
me

cussie met een aantal hoofdgriffiers op de C
missie werd de actuele praktijk van inbrengen 
gegevens in het systeem nader beke

Eigenlijke modellering 04/2009-
06/2009 

• ofschoon bepaalde inputbladen al in een eerdere 
fase ontstonden werden de outputbladen en de 
bladen met de berekeningen vooral in deze fase 
opgemaakt 

• deze fase had op iets kortere termijn kunnen afge-
handeld worden als er door de vertraging in de 
tweede helft van 2008 geen interferentie was ge-
weest met andere projecten  
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erdere rapportering, benchmar- 07/2009- • ook deze fase had op iets kortere termijn kunnen 

t andere projecten 

V
king & extrapolatie 11/2009 afgehandeld worden als er door de vertraging in de 

tweede helft van 2008 geen interferentie was ge-
weest me

Finalisering 12/2009-
01/2010 

• in deze fase werden (december) vergaderingen 
met de pilootsites voorzien voor uitleg en discussie 

 werd het rapport gefinaliseerd (impli-• vervolgens
ceerde ook materieel werk)  

 
 
Het is duidelijk dat de fase waarin getrach -
volumes te komen en de daaropvolgende e 
gegevensbronnen werd verdergezet s -
nomen. Dit betekent niet dat het JustPaxT e 
aspecten diende bezig te zijn, maar doord -

d v
n n -

duur (latere fases worden ook later ge jecten 
p f , 

 “interfere rdo  
op. 
 
Men zou kunnen denken dat de veelhe  
van dit Centrum om te bepalen welke vraag prioritair moet beantwoord worden (zie 
punt 1.3.2 van vorig hoofdstuk) aan de b lt 

or eerd n hoe gege-
n -
r in e 

chien een andere code krij -
moeid zijn, terwijl op een andere plaats d -
gegeven als bijv. een alimentatieregeling, s 
terug te vinden.   

 he moe s 
e im i ie 

wer s 
ter plekke vlotter te kunn n 

voorlopige maatregelen of een zaak rond alimentatie vereisen dat dezelfde modelbrie-
ven worden afgedrukt, en als dit printe g -
van-zaak code, waarom zou men dan bei -
kelijk voorziene codes (identiek voor het  (uniform) 
toegepast. Omgekeerd wordt men van a -
den ten tijde van de lancering van het in  

wanneer een vlotte werking dit vereiste, nieuwe codes uitgevon-
n zo kan

nen schuilgaan al naargelang dege -
riteit die nationaal kan bepalen welke code  dienen gehanteerd te worden.   
 

t werd via het CIV aan de nodige producten
 fase waarin dezelfde betrachting via ander

amen ongeveer een jaar in beslag hebben ge
eam gedurende deze fases voltijds met dez
at het wachten was op betrouwbare resulta

ten kon moeilijk volop met 
langer duurden dan voorzie

e daarop
, had va

olgende fasen worden gestart. Dat deze fases 
zelfsprekend een directe invloed op de project
start), maar ook een indirecte: andere pro

zoals de werklastmeting, ge
gingen hier nu mee

land in 
ren”. Hie

unctie van het verwachte verloop van JustPax
or trad een effect van cumulatieve vertraging

id van klanten van het C.I.V. en de moeilijkheid

asis liggen van dit probleem. Mogelijk spee
er te zoeken in het feit dat wat edit een rol, maar de hoofdo

vens in het informaticasystee
gerecht tot vredegerecht. Ee
plaats miss

zaak is 
m worde
n dossie

 ingegeven sterk kunnen verschillen van vrede
zake voorlopige maatregelen zal op de en

gen naargelang er al dan niet kinderen mee ge
ergelijk dossier met eenzelfde code wordt in
 of zelfs onder een heel algemene noemer i

 
Men kan dit de mensen op t terrein ilijk kwalijk nemen. Het informaticasysteem i
niet ontwikkeld geworden m
voor projecten als JustPax of
de administratie 

t als pr
 voor de 

a re doelstelling volumes te kunnen tellen d
klastmeting nuttig zijn. De eerste finaliteit wa
en laten verlopen. Als bijgevolg een zaak va

n eïnitaliseerd wordt door een bepaalde aard
de zaken geen zelfde code geven. Oorspron
gehele land) worden dus niet altijd

da g geconfronteerd met zaken die niet beston
formatiesysteem. Vredegerechten hebben in

dergelijke gevallen, 
den, elk voor zich. E  het dat o

 het vre
nder eenzelfde code verschillende ladingen kun-

recht. Dit illustreert het gebrek aan een auto
s wanneer
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S 
 

k is ook dat de de  
ng v  p r 

de kostprijs van het hele project. Vanu -
uren (2,5 à 3 FTE) geïnvesteerd. Rekening houdend met de loonkosten van de perso-
en die deze uren gepresteerd hebben,  komt dit overeen met een personeelskost (in-
lusief sociale lasten) van ca. € 299.000. Als men hier nog materiële kosten (huisves-

r: in elk van deze gevallen zijn er ook op het terrein zelf (bijv. vredegerechten) en 
p diverse ondersteunende (FOD-)diensten mensen die tijd besteden aan het project.  

n bereid) is om een operatie als dit tot een goed einde te brengen, 
onder dat zij daar expliciet is om verzocht vanuit de politieke wereld, laat staan dat er 

e 
oor het Themisplan vooropgestelde beheersautonomie van de rechterlijke orde) an-

derzijds, en dat dergelijk project ook een gelegenheid was om de specificiteit van de 
vredegerechten in kaart te brengen.   

 
2.1.2. KOSTPRIJ

Opmerkelij
interventie of ondersteuni

liverable
anuit de

s volledig zijn tot stand gekomen zonder enige
rivate sector. Dit feit heeft ook implicaties voo

it de Commissie is in dit project ca. 4000 man

n
c
ting, verplaatsingen, papier,…) bijtelt (een kwart van de totale kosten), dan komt men 
aan ca. € 399.000, wat moeilijk duur kan worden genoemd. Ter vergelijking: de tarie-
ven van de Hogeschool Gent voor Consultancy opdrachten bedroegen in 2009 € 137,5 
per uur, exclusief BTW, verplaatsingvergoedingen of dagvergoedingen; dit zou voor 
JustPax neerkomen op € 550.000 (als kost voor de instelling die op deze experten een 
beroep doet). Bij gerenommeerde consultancy bureaus uit de private sector (Big Four) 
kan het uurtarief oplopen tot € 250, wat voor 4000 uren dus 1 miljoen euro betekent.   
 
Let wel, noch de hier voor JustPax vermelde reële kost, noch de berekende kosten op 
basis van de tarieven van externe consultants geven de totale kost van het project 
wee
o
Dit is nog meer het geval wanneer beroep wordt gedaan op externe consultants die 
minder vertrouwd zijn met de juridische wereld dan de Commissie, die zowel mensen 
uit de rechterlijke wereld als van daarbuiten tot haar leden telt en aldus juridische en 
organisatie-expertise kan combineren.     
 
2.1.3. EIGEN INITIATIEF 
 
De realisatie van JustPax toont niet alleen aan dat dergelijk project mogelijk is met rela-
tief beperkte middelen, het is ook een sprekende illustratie van het feit dat de rechterlij-
ke orde in staat (e
z
een protocol moest over afgesloten worden met de Minister van Justitie. 
 
Men kan aanvoeren dat één zwaluw de lente nog niet maakt, maar als 10% van de 
vredegerechten als pilootsite hun medewerking hebben verleend aan dit project, dan 
kan men toch al van een kleine zwerm beginnen spreken.   
 
De vraag kan gesteld worden of de politieke context (plannen voor een familierecht-
bank of voor een hertekening van het gerechtelijk landschap waarin de vredegerechten 
als zelfstandige entiteiten zouden verdwijnen) de vredegerechten toch niet onder druk 
zette om aan dergelijk project mee te werken. In de realiteit bleek het tegendeel waar 
en bestond er bij sommigen een eerder defensieve houding. De betrokken beroepsver-
enigingen van vrederechters en hoofdgriffiers hebben pas hun medewerking toege-
zegd, eens zij ervan overtuigd waren dat er geen verband bestond tussen deze politie-
ke context enerzijds en het initiatief van de Commissie (dat eerder kaderde binnen d
d
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 over de bedoelingen en de werkwijze en de nodige garanties over 
onfidentialiteit en professionaliteit (met regelmatige terugkoppeling, plaats voor nuan-

issen (niet te belastend zijn maar toch voldoende betrok-
enheid) konden verzoend worden, is te verklaren doordat een onderscheid kon ge-

rederechter en hoofdgriffier 
impliceerde dit een gesprek van een paar uur tot een halve dag, eventueel 

 
Mits de nodige uitleg
c
ce en eigenheden,…), bleek het niet enorm moeilijk om mensen te vinden die bereid 
waren aan dergelijk project mee te werken.   
 
Deze bereidwilligheid illustreert het groeiende besef binnen de rechterlijke orde dat ef-
ficiëntie en effectiviteit meer zijn dan abstracte begrippen en ook binnen een rechtspre-
kende context bruikbaar zijn.   
 
Naast het verkrijgen van de medewerking is er echter ook de uitdaging om die mede-
werking te behouden. Twee factoren hebben tot dat laatste bijgedragen: de door het 
terrein in het project te steken tijd (zie 2.1.4.) en de communicatie met de betrokkenen 
(zie 2.1.5).   
 
2.1.4. GEVRAAGDE INSPANNING VAN HET TERREIN 
 
Bij de aanvang van het project bestond bij sommigen de vrees dat hun medewerking 
een belangrijke hap zou betekenen uit hun beschikbare arbeidstijd. Een enkele keer 
werd gewezen op de precaire personeelstoestand en hoopte men misschien ergens 
dat de investering zou gecompenseerd worden door een bijkomende recrutering.     
 
Op de vergaderingen aan het eind van het project waren alle deelnemers het er over 
eens dat de van hen gevraagde inspanning toch nog meeviel, terwijl zij toch een gevoel 
van voldoende betrokkenheid hadden.   
 
Dat deze twee bekommern
k
maakt worden tussen een aantal noodzakelijke, door geen pilootsite te vermijden, acti-
viteiten enerzijds en een aantal ‘facultatieve’ stappen waar elke pilootsite kon aan 
deelnemen in functie van de eigen behoefte.   
 
Tot de noodzakelijke activiteiten behoorden: 
 

• het bijwonen van een informatievergadering over het project (in een aantal ge-
vallen werd hiervoor zelfs ter plaatste gegaan); 

• de gesprekken om tot de producten te komen: voor v

voorafgegaan door enige voorbereiding (doornemen van de tekst over “gerech-
telijke producten”) en gevolgd door het lezen van het verslag van het gesprek en 
het desgevallend hierop reageren; 

• de interviews om tot de verdeling van de tijd over de producten te komen: per 
personeelslid zal dit ongeveer een dag werk hebben gevraagd (maximaal een 
paar uur interview, eventueel evenveel voorbereiding en nadien nog enige tijd 
om de verwerking van het gesprek na te zien en er desgevallend opmerkingen 
over te formuleren; 

• het antwoorden op een aantal punctuele vragen (bijv. standen van tellers van 
printers). 
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ndere activiteiten waren weliswaar wenselijk maar vormden geen belemmering wan-

uitende vergaderingen in december 2009.   

gadering te Brussel. Hier was de medewerking dus fa-
ultatief.   

 vond immers plaats op de vredegerechten zelf of via andere (elektroni-
che) kanalen.    

.1.5. COMMUNICATIE MET HET TERREIN 

u gedaan worden, wat gedaan werd, eventue-
le randgebeurtenissen (bijv. een parlementaire vraag), … 

e daartoe gebruikte kanalen waren de volgende: 

• Vergaderingen met meerdere pilootsites tegelijk: werd gezien het tijdrovend ka-

• tsbezoeken om de producten te 

• 
 via mail en internet. Het gebruik van internet 

zij op een voor elke pilootsite toegan-

port en de nieuwsbrieven (zie verder). Op een ander deel, enkel toegankelijk 

A
neer een vrederechter of een hoofdgriffier hier niet of nauwelijks aan meewerkte. Dit is 
bijvoorbeeld het geval voor het volledig lezen (en desgevallend reageren) op de draft 
versie van het rapport (delen I tot III) die in een aantal afleveringen aan de pilootsites 
werden bezorgd.  Hetzelfde geldt voor de afsl
 
Voor specifieke problemen (bijv. i.v.m. de heterogeniteit van de gebruikte informatica-
codes) werden een aantal hoofdgriffiers gecontacteerd en gepolst naar hun bereidheid 
om deel te nemen aan een ver
c
 
Het aantal malen dat de vrederechters of hoofdgriffiers zich naar Brussel (op de Com-
missie)  dienden te verplaatsen werd dus tot een paar keer beperkt. Merendeel van de 
communicatie
s
 
2
 
Uit de van de pilootsites gekregen feedback bleek algemene tevredenheid over de be-
schikbaarheid en luisterbereidheid van het projectteam, evenals over de gevoerde 
communicatie.  
 
De inhoud van deze communicatie had betrekking op: 
 

• Het verloop van het project: wat zo

• Basisgegevens die vanuit de sites werden meegedeeld en de verdere validatie 
hiervan; 

• De delen van het eindrapport en de via het model bekomen resultaten die aan 
de sites werden meegedeeld, ter kennisname en eventuele reactie.   

 
D
 

rakter voor de pilootsites zelf (verplaatsingen,…) tot een minimum beperkt. 
Contacten ter plaatse: tijdens de ‘reguliere’ plaa
bepalen of de tijdsbesteding over producten te verdelen, maar soms ook bijko-
mende bezoeken, bijv. wanneer de betreffende vrederechter/hoofdgriffier niet op 
de vergadering te Brussel aanwezig kon zijn. 
Elektronische contacten: sporadisch werd van een fax gebruik gemaakt, de 
meeste contacten gebeurden echter
beperkte zich niet tot de klassieke website waar de stand van zaken van het pro-
ject regelmatig werd geactualiseerd, maar bestond voor de pilootsites ook uit het 
gebruik van KnowledgeTree. Via deze toepassing konden vrederechter en 
hoofdgriffier van elke pilootsite toegang krijgen tot een beveiligd gedeelde van de 
server van de FOD Justitie. Daar konden 
kelijk deel een aantal methodologische teksten vinden (hoe producten bepalen, 
hoe tijden formuleren), evenals de drafts van de hoofdstukken van het eindrap-
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len als men een specifiek document wilde consulteren. 

 
 ervan verschilde dan ook sterk van site tot site en van persoon tot persoon.  

andaar dat alle er op beschikbare informatie ook via de meer klassieke en gangbare 

lfs per site geïndividualiseerde) informatie beschikbaar te stellen en 
 ontvangen, voor het projectteam ongetwijfeld tijdsbesparend zijn. Dit veronderstelt 

t met dit medium.   

n er zo een 10-tal opgesteld en verspreid, vaak nadat een belangrijke 
se was afgerond en een volgende fase ging starten. Op een paar snel te lezen blad-

d van zaken meegedeeld, werd 
emeld waaraan zij zich in een volgende fase konden verwachten, en werd gewezen 

op e
 
Wa
tes. Vanzelfsprekend konden de betrokkene met specifieke vragen ook steeds terecht 
bij 
rijk wa

 tijdsinvestering gevraagd (het aan-
l hieraan bestede uren werd echter niet apart gecomptabiliseerd). Dergelijke commu-

nic
ten wi
 
De c
Of dit 
geprom  in deze communicatie zou de uit-
voe
 
2.1.6.
 
De de
en dit 
 
Voore
 

voor hun site, konden zij alle informatie vinden die vanuit hun site was ingeza-
meld en verwerkt: rapporten van de bezoeken, verkregen volumes, resultaten 
van het JustPaxmodel. KnowledgeTree kon aldus door hen als primaire bron ge-
bruikt worden (zodra een informatie beschikbaar was werd zij hier ter beschik-
king gesteld), maar ook als een soort bibliotheek waarop men altijd kon terugval-

 
Een toepassing als KnowledgeTree is binnen de wereld van de rechterlijke orde, waar 
niet iedereen heel veel ervaring heeft met nieuwe technologieën, betrekkelijk nieuw. 
Het gebruik
V
email werd verspreid.   
 
Voor gelijkaardige toekomstige projecten zou het uitsluitend gebruik maken van Know-
ledgeTree om (ze
te
echter dat het terrein meer vertrouwd geraak
 
Een positieve ervaring was het werken met de zogenaamde “Nieuwsbrieven”, die zo-
wel via email als op KnowledgeTree ter kennis werden gebracht. Gedurende het gehe-
le project werde
fa
zijden werd aan vrederechter en hoofdgriffier de stan
g

ev ntuele moeilijkheden, uitdagingen,… 

t hierboven vermeld staat zijn de meer structurele contacten, geldend voor alle si-

het projectteam, waarbij vraag en antwoord indien dit ook voor andere sites belang-
s aan het geheel van de pilootsites werd doorgespeeld. 

 
De gevolgde werkwijze heeft zeker een belangrijke
ta

atie is echter ontontbeerlijk als men de nodige transparantie in werkwijze en resulta-
l garanderen en komt ongetwijfeld de ‘adhesie’ ten goede. 

ommunicatie met andere actoren (auditorgaan, beleid) is veel beperkter gebleven. 
een invloed zal hebben op de mate waarin het model door hen wordt gebruikt of 

oot zal later moeten blijken. Meer investering
ringstermijnen dan weer negatief beïnvloed hebben. 

 DE COMPLEXITEIT 

liverables van het JustPaxmodel zijn in meerdere opzichten ‘complex’ te noemen 
heeft zowel positieve als negatieve effecten.   

erst is er de technische complexiteit.   



JustPax - Deel IV Hoofdstuk 3 Exporteren van het JustPaxmodel 
 
 

 

 .bewww.cmro-cmoj.be   181 

Er wo
ciëntie
standa
doelpu
paalde
de keu

aar verhoogt de transparantie en kan bijdragen tot het demys-
tifiëren van een voor de lezer grotendeels onbekende en onbeminde wereld.   

teerd voor de tweede 
iste.   

k omgezet in pdf-formaat en naar een pa-
ieren versie. Dit leidt tot bijlagen die doen denken aan de vroegere spoorwegboekjes 

et bovenstaande wordt nog versterkt door de inhoudelijke complexiteit van model 

ensoorten (bijv. perso-
eel, hardware,…) die een groepering zijn van 21 subsoorten (bijv. griffiers, prin-

elheid aan informatie. Daaren-
oven kan een kostprijs op verschillende manieren bekeken worden: kost voor de sa-

betaler), kost voor de FOD,… Voor sommige kostensoorten 
erd bijgevolg meer dan één kost berekend. Combinaties daarvan leidden tot een aan-

teld is een boekje met de treinuren 
oor alle momenten van de dag en voor alle lijnen van het land. Misschien veel balast 

. Toch leek het te verkiezen in een eer-
te stadium alle informatie voor alle eindgebruikers ter beschikking te stellen: dit komt 

de transparantie ten goede en vermijdt achterdocht. Mocht uit de ervaring blijken dat 

rdt veelvuldig gebruik gemaakt van begrippen uit economie en management (effi-
, producten, kostensoorten, …) en statistische termen en technieken (mediaan, 
ardafwijking, steekproef, populatie,…) zijn schering en inslag. Merendeel van het 
bliek van JustPax is met deze concepten niet erg vertrouwd en heeft er in be-
 gevallen zelfs een (lichte) aversie voor.  Dit stelde het projectteam voor volgen-
ze: 

 
• dergelijke concepten wel gebruiken zonder ze te vermelden of uit te leggen: dit 

maakt het rapport lichter (letterlijk en figuurlijk) maar de lezer dient meer te ver-
trouwen op de kennis en goede trouw van de auteurs; 

• de begrippen en technieken in het rapport telkens toelichten: dit maakt de lec-
tuur moeizamer m

 
Temeer ook omdat het JustPaxproject te zien is als een eerste stap, nieuw binnen de 
gerechtelijke wereld, en het model een generiek model is, waarbij toepassing op ande-
re rechtsinstanties in het vooruitzicht wordt gesteld, werd geop
p
 
Een gelijkaardig probleem stelt zich met het gebruik van Excel. Niet iedereen op het 
terrein is hier even vertrouwd mee of beschikt zelf over deze software. Een elegant ge-
bruik van het model is pas mogelijk wanneer men een elektronische versie bezit, zowel 
van het model zelf als van het vergelijkingsmateriaal (de statistieken). Opdat toch 
eenieder (pilootsites en andere lezers en gebruikers) toegang zou kunnen hebben tot 
het geheel, werd al wat in Excel nodig is oo
p
of telefoongidsen, en eigenlijk ook op eenzelfde manier gebruikt moeten worden. Het is 
niet de bedoeling ze van a tot z te gaan lezen en intussen bestaan ze ook in digitale 
vorm, hetgeen de consultatie vergemakkelijkt.   
 
H
(en rapport).   
 
Het model, zeker in de context van een generiek model, had de ambitie om een tame-
lijk volledig kostenplaatje op te hangen. Dit resulteerde in 4 kost
n
ters,…).  De totale kostprijs van elk van de 29 producten is dus samengesteld uit 21 
delen.  Bovendien wordt elke kost niet alleen weergegeven in absolute cijfers maar ook 
proportioneel (procentueel) tegenover andere kostensoorten of andere producten en 
als kost per volume-eenheid. Dit op zich geeft al een ve
b
menleving (en de belasting
w
tal scenario’s. Om de eerder genoemde vergelijking met het spoorwegboekje door te 
trekken: wat als deliverable ter beschikking werd ges
v
dus voor wie in maar één lijn is geïnteresseerd
s
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rmeld opzicht kan men rapport en model op het eerste zicht weinig ge-
ruiksvriendelijk vinden. Het positieve aspect aan dit alles (behalve dan voor wie graag 

goe o
gaan d
vraagt jv. antwoord op de vraag: 
“wa   
 
 
.2. Analyse van de omgeving  

en (2.1.3) werd al gewezen op de groeiende belangstelling voor vragen naar 
fficiëntie en kostprijs. Dit geldt niet alleen voor het terrein maar eveneens op het be-

tussen deze projecten en instrumenten 
estaat als een “opportunity” worden gezien.   

ept “product” zowel voor  kostprijsberekening als voor werklastmeting 
en basisbestanddeel. Wat hieromtrent in het kader van JustPax is ontwikkeld kan 

die eindgebruikers toch moeilijkheden blijven ondervinden om tot die informatie te ko-
men die hen interesseert, kan achteraf nog overwogen worden om selectiever te werk 
te gaan. In de elektronische versie van het model kan dit al door eenvoudigweg een 
aantal werkbladen te verbergen. 
 
In bovenve
b

dk pe slogans hanteert) is dan echter weer dat de resultaten van het project verder 
an zwart-wit redeneringen, en in tegendeel plaats laten voor nuance. Weliswaar 
dit van de gebruiker enige inspanning en denkwerk (bi

arin ben ik geïnteresseerd en vanuit welk perspectief wil ik naar de kosten kijken?”). 

2
 
2.2.1. “OPPORTUNITIES” 
 
Hierbov
e
leidsniveau. Meer en meer is er nood aan instrumenten die rationele beslissingen mo-
gelijk maken. In een tijd waarin men de actuele structuren en organisatie van de ge-
rechtelijke wereld in vraag stelt en pistes overweegt als verzelfstandiging en herteke-
ning van het landschap is dat des te meer het geval. De tijd is dus rijp om een project 
als JustPax ook voor andere entiteiten te voeren.   
 
Een model voor kostenberekening is natuurlijk niet het enige instrument dat in dit kader 
past: werklastmeting, functiebeschrijvingen e.d. dienen dezelfde objectieven. Op het 
eerste zicht kan men dit als een “threat” (want concurrentie) voor een project als Just-
Pax beschouwen. Toch kan de synergie die er 
b
 
Zo is het conc
e
morgen perfect dienen voor een “werklastmeting vredegerechten”, zoals ook aan de 
vandaag bestaande producten voor de hoven van Beroep (resultaat van een project 
werklastmeting) in de toekomst een kostenplaatje kan worden gekoppeld.   
 
2.2.2. “THREATS” 
 
Projecten als JustPax, werklastmeting of functiebeschrijvingen vragen tijd, zowel in 
mandagen als qua realisatietermijn. Ten dele is dit onvermijdelijk als men transparant 
en interactief met het terrein wil werken. Voor een deel is dit ook te wijten aan de onder 
2.1.1.b) vermelde oorzaken.   
 
Zolang deze oorzaken niet zijn weggewerkt of er op zijn minst aan wordt gewerkt, blijft 
de realisatie binnen “redelijke” termijnen een moeilijkheid.   
 
Wat het benodigde aantal mandagen betreft zijn de middelen van de Commissie en 
zelfs van andere actoren ook eerder beperkt.   
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aalde maatregelen door te voeren.   

aarheidsdatum van bijvoorbeeld een minister van Justitie is beperkt en media, publie-
e opinie en kiezerspubliek eisen concrete acties op korte termijn.   

 
Dit alles houdt het risico in dat met name het beleid weliswaar grote belangstelling zal 
vertonen voor dergelijke projecten, maar anderzijds toch ook niet kan/wil blijven wach-
ten op de resultaten ervan om bep
 
De beslissing om bijv. de functie van bode ter zitting af te schaffen zou er misschien 
anders uitzien na gebruik van een instrument voor kostprijsberekening of werklastme-
ting.   
 
Toch is het vanuit het standpunt van bewindslieden begrijpelijk dat zij geen maanden 
laat staan jaren kunnen wachten om met beslissingen naar buiten te komen. De houd-
b
k
 
 
 
3. CONCLUSIES VOOR HET EXPORTEREN VAN HET JUSTPAXMO-

DEL 
 
 
Rekening houdend met de in 2.1 omschreven ervaringen en met de onder 2.2 vermel-
de kansen en hinderpalen die karakteristiek zijn voor de omgeving waarin gewerkt 
wordt, gebeurt het exporteren van de JustPax benadering naar andere echelons best in 

eerdere stadia die als afzonderlijke projecten kunnen worm den beschouwd (zie 3.1), en 

et bepalen van de eindproducten van een entiteit kan als een afzonderlijk project 

evert even-
ens belangrijke gegevens op voor de werklastmeting. 

as in een derde stadium worden (eventueel via externe actoren) de volumegegevens 

 aantal voordelen: 

en; 
• de pilootsites hoeven voor het eerste en het tweede stadium niet exact dezelfde 

in synergie met de werklastmeting (zie 3.2).   
 
 
3.1. Opdeling in meerdere stadia 
 
H
worden beschouwd. Tegelijk vormt dit zowel het eerste stadium op de weg naar een 
kostprijsberekening als op het pad van de werklastmeting.  
 
De verdeling van 100% werktijd over producten en het verzamelen van een aantal ge-
gevens over materiële middelen vormt een tweede stadium. Dit stadium l
e
 
P
ingezameld en in het model ingebracht om de berekeningen te vervolledigen (een-
heidskosten,…).   
 
Dergelijke werkwijze heeft een
 

• voor de betrokkenen op het terrein worden de resultaten sneller zichtbaar; het 
beleid kan ook vlugger met resultaten naar buiten kom

te zijn; 
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• (externe actoren) beschikken tussen de stadia 1 en 3 over enige speelruimte om 

worden. 

) een te grote investering vergen die de positieve aspecten grotendeels zou te-
iet doen.   

en swot-analyse van het project werklastmeting zou sterk lijken op de in dit hoofdstuk 
emaakte analyse van JustPax. Ook daar dringt zich een aanpak op waarbij afzonder-
ke fases als afzonderlijke projecten kunnen beschouwd worden.   

Bepaalde stadia zullen op die manier voor beide projecten nuttig zijn en kunnen door 
combineerde teams worden uitgevoerd. Dit komt niet alleen de termijnen ten goede 
aar ook de totale tijd per project.  

 het maar om meer waarde 
 kunnen hechten aan de gepubliceerde statistieken voor beleid, audit, etc..   

, beslissingen kan doordruk-
en en prioriteiten kan vastleggen. 

te komen tot betrouwbare en valide volumegegevens; 
• de benodigde mankracht kan beter gepland worden waardoor eventuele interfe-

rentie met andere werkzaamheden tot een minimum kan beperkt 
 
Vanzelfsprekend mag er tussen de verschillende fasen geen eeuwigheid liggen: in dat 
geval zou een actualisering van de gegevens (nieuwe producten, andere werkmetho-
den,…
n
 
 
3.2. Synergie tussen projecten maximaliseren 
 
E
g
lij
 

ge
m
 
Men zou nog verder kunnen gaan en ook de functiebeschrijvingen hieraan kunnen 
koppelen. Dit heeft dan vooral invloed op de werklastmeting (nauwer aansluiten van 
takenpakketten of activiteitenblokken bij bepaalde functies) maar kan ook mee bepa-
lend zijn bij kostprijsberekening, bijv. bij de opdeling in kostensoorten.   
 
 
3.3. Dringende acties 
 
Zelfs onafhankelijk van bovengenoemde projecten is het een absolute noodzaak dat de  
Rechterlijke orde kan beschikken over databanken met gegevens die overal op een-
zelfde manier worden gecodeerd en geïnterpreteerd, al was
te
 
Daarmee samenhangend is de noodzaak aan een representatief orgaan dat voor het 
geheel van de entiteiten van de zetel keuzes kan maken
k
 
Dit laatste veronderstelt wel dat er een lange termijn visie bestaat met een breed poli-
tiek draagvlak.  
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TOT BESLUIT 
 

tius aan het einde van zijn derde boek Oden? 

-
ducten bepaald, evenals 

ier grote kostensoorten (personeel, hardware, andere materiële middelen en gebouw-

edegerecht, de vre-
egerechten of een bepaald product, maar evenveel als er invalshoeken of scenario’s 

t eerst binnen de Rechterlijke orde – over een in-
trument dat mits de invoer van een aantal gegevens al deze kostprijzen berekent per 

oor te werken met een representatief staal van 19 vredegerechten, samengesteld in 
menspraak met de verenigingen van vrederechters en hoofdgriffiers, kunnen de ver-

 niet alleen gebruikt worden als vergelijkingsmateriaal 
en over het geheel van de vredegerechten. Extrapolatie 

 en voor 

t, 
or 

ten bestaat, terwijl dit aandeel kan oplopen tot de 

oogdij,…). 

et is nu ook duidelijk dat bijv. beslissingen rond voorlopige bewindvoeringen en het 
pvolgen van geesteszieken producten zijn die een grote hap van de geldelijke midde-

len opslokken en dat dit niet enkel te maken heeft met het productvolume, maar ook 
met hoeveel tijd de behandeling van één volume-eenheid vergt en met wie (welke func-
ties) de productie voornamelijk gebeurt. We kunnen nu stellen dat een verstekvonnis 
i.v.m. een invordering rond de 38, 39 of 58 euro kost (afhankelijk van het scenario), 
terwijl een machtiging in het kader van een voorlopige bewindvoering gemakkelijk het 

 
 
Exegi monumentum aere perennius regalique situ pyramidum altius… 
 
Kunnen we aan het einde van het project JustPax even zelfverzekerd en zelfvoldaan 
ijn als Horaz

 
We beschikken nu over een conceptueel kader om te redeneren in termen van produc
ten en kosten. Er zijn voor de vredegerechten een dertigtal pro
v
gerelateerde kosten) die verder werden opgedeeld in subsoorten (magistraten, griffiers, 
computers, printers, telecom, …). We weten nu ook dat er verschillende perspectieven 
zijn om naar kosten te kijken en er dus niet één kost is voor een vr
d
zijn. 
 
We beschikken eveneens – voor he
s
product, per kosten(sub)soort etc. en dit zowel voor de totaliteit van de voortgebrachte 
volumes, als per volume-eenheid en in proportionele cijfers, en dat alles uitgaande van 
meerdere scenario’s en benaderingswijzen. 
 
D
sa
kregen statistische resultaten

aar ook om uitspraken te dom
leert ons dat de vredegerechten in België voor de samenleving (en de belastingbetaler) 
een kost vertegenwoordigen van 80 à 85 miljoen euro (afhankelijk van de benade-
ringswijze). De kost van één vredegerecht schommelt rond de 400.000 à 450.000 euro, 
(afhankelijk van de berekening- en benaderingwijze) en bestaat voor ongeveer drie 
wart uit personeelskosten (die op hun beurt voor ca. de helft uit griffierkostenk

ca. een derde uit magistratenkosten bestaan).   
Dergelijke informatie is niet alleen beschikbaar voor het geheel van een vredegerech
maar ook per product. Zo zien we dat de kost van verstekproducten doorgaans vo

og geen vijfde uit magistratenkosn
helft voor beslissingen betreffende familiale geschillen (voorlopige maatregelen, onder-
houdsgeld, …) en bescherming van kwetsbare personen (voorlopige bewindvoeringen, 
eesteszieken, vg

 
H
o
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envoudige daarvan zal kosten. Dit alles steeds wel afhankelijk van de gekozen invals-
dat individuele vredegerechten sterk kunnen afwijken van dergelijk 

isschien nog belangrijker is dat er nu ma handen is om hypothesen te for-
epaalde (types) 
.  

t afwijkt van de andere vre-

ele reeks vragen blijft onbeantwoord. Zijn bijv. de bovengenoemde bedragen van 

blik kan zelfs niet volledig uitgesloten wor-

 een van. 

ti
hoek en wetende 
gemiddelde”. “

 
M teriaal voor
muleren en zelfs gedeeltelijk te toetsen rond verklaringen waarom bij b
redegerechten een bepaalde kost beduidend hoger of lager kan liggenv

 
De vrederechter, de hoofdgriffier of zelfs de externe auditor heeft nu (voor het eerst) 
en instrument om na te gaan waar een (zijn) vredegereche

degerechten (van hetzelfde type) en om zich vragen te stellen rond efficiëntie.  
 
Een dergelijk instrument en dergelijke reflectie mag in geen enkele organisatie ontbre-
ken, en zeker niet in een organisatie die de ambitie heeft om met een grotere beheers-
autonomie te werken.   
 
Toch is het te voorbarig om in koor “exegimus monumentum etc…” te roepen.  
 

en hE
80 miljoen of 400.000 euro, of nog de 38 euro voor een bepaald soort verstekvonnis nu 
exorbitant of net niet?   
 
Deze vragen kunnen gedeeltelijk beantwoord worden als men vredegerechten onder-
ling vergelijkt. Toch zijn nog niet alle factoren (cijfermatig) in kaart gebracht die verschil-

n in kosten kunnen verklaren. Op dit ogenle
den dat verschillen voor een deel te wijten zijn aan problemen rond betrouwbaarheid 
en validiteit van de gegevens.  
 
Diezelfde vragen kunnen echter totaal niet beantwoord worden als men wil vergelijken 
met andere rechtsinstanties (eerste aanleg, beroep,…). Niet alleen omdat eerst zal 
moeten uitgemaakt worden wat vergelijkbaar is, maar voornamelijk omdat dergelijke 
oefening nergens anders is gemaakt. Toch is het ogenblik aangebroken om de kost-
prijs van gerechtelijke producten ook voor de andere echelons te bepalen, zeker in een 
context van reorganisatie, besparingen, overhevelen van bevoegdheden van de ene 
naar de andere instantie,… 
 
Als men wil dat JustPax duurzamer wordt dan brons en hoger dan de piramiden 
(waarmee we niet het Cheops-project bedoelen), dan zullen bijkomende acties nodig 
zijn: rond de kwaliteit en uniformiteit van gegevens, het gebruiken van dezelfde tech-
nieken op andere echelons van de rechterlijke orde, etc. Voor deze acties bestaan er 
een aantal kritische succesfactoren, het bestaan van een representatief beslissingsor-
aan voor de zetel is er daarg

 
Met JustPax is het werk dus nog niet af. Trouwens, ook Horatius schreef nog een vier-
de boek Oden… 
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