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VOORWOORD 
 
 
De roep om de modernisering van de rechterlijke macht - één van de pijlers van 
ons democratisch bestel - is alom tegenwoordig. Zowel in de politieke wereld als 
in de Rechterlijke Orde groeit de overtuiging dat de responsabilisering van hoven 
en rechtbanken door middel de toekenning van beheersautonomie de te 
bewandelen weg is. Deze toekenning dient echter gefaseerd te gebeuren en in 
alle openheid. Bovendien is ze onlosmakelijk verbonden met het afleggen van de 
nodige rekenschap. 
 
Voor het slagen van deze hervorming is het een conditio sine qua non dat de 
Rechterlijke Orde van in den beginne actief deelneemt aan de reflectie en 
betrokken wordt bij alle voorbereidende fasen die leiden naar beheersautonomie. 
Overeenkomstig haar wettelijke opdracht zal de Commissie alles in het werk 
stellen om de Rechterlijke Orde te ondersteunen bij deze belangrijke hervorming, 
die stap voor stap,  met de nodige bedachtzaamheid, dient te worden 
verwezenlijkt. 
 
Bij de overheveling van beheersbevoegdheden is het noodzakelijk dat er een 
aangepast verdelingsysteem tot stand komt. Vooraleer hierover verder te 
reflecteren, leek het ons interessant een zicht te hebben op het actuele systeem 
en na te gaan hoe tijdens de laatste jaren de toebedeling van middelen 
evolueerde.  
 
 
 
Wij hopen met dit rapport de gerechtelijke autoriteiten, die in de toekomst een 
actieve rol zullen spelen, te sensibiliseren en vertrouwd te maken met de 
verschillende budgettaire aspecten. Het rapport is dan ook een voorbereiding op 
elke hervorming, welke vorm ze ook zal aannemen.  
 
Hoe is de Commissie tewerk gegaan? 
 
In de loop van 2007 heeft de stafdienst Budget en Beheerscontrole van de FOD 
Justitie een rapport gepubliceerd aangaande de evolutie van haar begroting 
tijdens de periode 1995-2006. Dit interessante werk werd als vertrekbasis 
gebruikt.  
 
Huidig rapport beoogt een analyse van de personele en materiële middelen van 
de Rechterlijke Orde gedurende de laatste drie legislaturen, zijnde:  
 

- de regering Dehaene II:     van 23 juni 1995 tot 12 juli 1999 
- de regering Verhofstadt I:  van 12 juli 1999 tot 12 juli 2003 
- de regering Verhofstadt II: van 12 juli 2003 tot 21 december 2007 
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Wij hebben de cijfers die in de parlementaire stukken werden gepubliceerd 
geanalyseerd en vergeleken. Hierbij wordt getracht de evolutie ervan te 
begrijpen en bepaalde tendensen te detecteren. De cijfers in kwestie dekken 
echter niet de gehele kost van de gerechtelijke activiteit. Aan de begroting van 
de “gewone rechtsmachten” zouden immers ook de kosten voor het afluisteren, 
kennisnemen en opnemen van privé-communicatie en telecommunicatie moeten 
worden toegevoegd, alsmede de kosten van de gerechtelijke bijstand, de 
Centrale Dienst voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en de 
Jeugdbescherming. Bovendien zouden ook nog de bedragen moeten in rekening 
worden gebracht die werden besteed aan het Directoraat Rechterlijke Organisatie 
(inclusief de vormingsdienst die sinds december 2007 werd vervangen),  de 
Stafdienst ICT, het Directoraat-generaal Justitiehuizen, de Dienst voor het 
Strafrechterlijk Beleid (een steundienst) en het Nationaal Instituut voor 
Criminologie en Criminalistiek (met een belangrijke opdracht inzake gerechtelijke 
statistieken). Een dergelijke oefening is ontegensprekelijk belangrijk en dient 
bovendien te gebeuren vooraleer tot een budgettaire decentralisering over te 
gaan. Zodra de politieke verantwoordelijken de krijtlijnen hebben vastgelegd van 
het nieuwe model zou de Commissie zich op deze analyse kunnen toeleggen.   
 
 
 
Elke categorie van middelen is in dit rapport op een aparte manier benaderd; de 
beschikbaarheid van de gegevens heeft de methodologie in elk van de 
hoofdstukken bepaald.  
 
Voor wat betreft de personele middelen wordt aan de hand van een – weliswaar 
niet exhaustief - overzicht van regelgevende initiatieven prioriteiten en 
beleidsaccenten gedetecteerd. Daarbij wordt, zij het in zeer grote lijnen, gekeken 
naar de huidige mogelijkheden en beperkingen om tot een evenwichtige en 
optimale verdeling te komen. Hierbij komt het aspect evaluatie en controle - a 
priori en a posteriori – aan bod.  
 
Van de analyse van de materiële middelen is gebruik gemaakt om de lezer te 
begeleiden in het doolhof van de budgettaire documenten en de aandacht te 
vestigen op het type informatie dat zij bevatten, inclusief hun mogelijkheden en 
beperkingen.  
 
Aan de gerechtskosten in strafzaken is een apart hoofdstuk gewijd, gelet op de 
omvang van en de belangen die er mee gemoeid zijn. In een poging om de 
actuele situatie te omschrijven en omdat de uitgavencijfers beschikbaar waren, 
werd hierbij uitgegaan van de uitgaven en niet van de begrotingskredieten. 
Daarbij wordt getracht om trends te achterhalen en afwijkingen te begrijpen en 
dit alles zo leesbaar mogelijk weer te geven.  
 
Doorheen het rapport hebben wij de vaststellingen die wij het meest belangrijk 
achtten in de verf gezet, evenals bepaalde syntheses en aanbevelingen. Wij 
hopen dat dit het lezen van het rapport, dat in vele opzichten vrij technisch is in 
enigermate vergemakkelijkt. 
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Wij zijn zo vrij geweest om dit rapport te beëindigen met enkele eerste 
vaststellingen en conclusies inzake de toebedeling van middelen – in strikte zin – 
aan de Rechterlijke Orde. 
 
 

 
Jean-Paul Janssens  Eric Beaucourt  
Voorzitter  Ondervoorzitter  
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ALGEMEEN  
  
 
 
 
REGELGEVENDE KADER – RECAPITULATIE  
 
 
De belangrijkste regelgeving betreffende de federale begroting is terug te vinden 
in:  
 
 
- de Grondwet ( Titel V– artikelen 170 tot 181) 
 
- de wet van 29 oktober 1846 tot inrichting van het Rekenhof, zoals gewijzigd 

bij de wetten van 4 april 1995 en 10 maart 1995 
 
- het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten 

op de Rijkscomptabiliteit 
 
- het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve 

en begrotingscontrole. 
 
- de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die 

gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de 
boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de 
organisatie van de controle door het Rekenhof (nog niet in werking 
getreden). 

 
- de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de 

comptabiliteit van de federale staat (nog niet in werking getreden). 
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BASISCIJFERS: DE DEPARTEMENTALE BEGROTING  
 
 
De uitgavenbegroting maakt, naast de rijksmiddelenbegroting en de algemene 
toelichting deel uit van de federale begroting, de akte waarin het Parlement 
jaarlijks alle geplande staatsuitgaven en ontvangsten raamt en toestaat. 
 
 
Een zeer globale verdeling van deze middelen is terug te vinden in de 
departementale begrotingen van de algemene uitgavenbegroting. 
 
 
De algemene structuur van de algemene uitgavenbegroting is onderverdeeld in:  
 
. DE EIGENLIJKE BEGROTING DIE BESTAAT UIT:  
 

- een toelichting  
- het wetsontwerp  
- de krediettabellen gevoegd bij de wet, waaronder die van de departementale 

begrotingen, zoals die van justitie 
 
. DE VERANTWOORDING  

 
. DE ALGEMENE BELEIDSLIJNEN 
 
 
De wettelijke basis is terug te vinden in het koninklijk besluit van 17 juli 1991 
houdende coördinatie van de wetten op de rijkscomptabiliteit. 
 
De krediettabel van de departementale begroting van de FOD justitie waar de 
personele en materiële middelen van de Rechterlijke Orde zijn in ondergebracht 
is opgedeeld overeenkomstig volgende structuur: 
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BEGROTINGSSECTIE: FOD JUSTITIE (GEKEND ONDER NR. 12) 

 
 

ORGANISATIEAFDELING:  “DE GEWONE RECHTSMACHTEN” (NR. 56) 
 

 
 PROGRAMMA’S: 

 
BESTAANSMIDDELENPROGRAMMA 56.0  
groeperen begrotingsmiddelen die betrekking hebben op de
werkingskosten :   
 
ACTIVITEITENPROGRAMMA :   
middelen bestemd voor de realisatie van specifieke projecten 
in casu bv. 56.1. gerechtelijke bijstand  

 
 PROGRAMMA-ACTIVITEIT  

 
= de nadere aanwijzing van een opdracht binnen een
programma, bijvoorbeeld “personeelsuitgaven niet 
magistraten”, nr. 12.56.01 

 
 

 BASISALLOCATIES   
 

Uitsplitsing van de kredieten die verbonden zijn aan een 
programma in meer gedetailleerde toewijzingen,
overeenkomstig de economische classificatie van het
Europees systeem van nationale en regionale
rekeningen(ESR95) 
 
bijvoorbeeld “bezoldigingen en allerhande toelage vast en
stagedoend statutair personeel“, gekend onder 
begrotingsartikel nr.12.56.01.1103

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een voorbeeld van een begrotingstabel van de FOD Justitie, gewone 
rechtsmachten 2007 is te vinden in bijlage 1. 
 
In dit rapport komen aan bod:  
 
- de begrotingsartikelen van het bestaansmiddelenprogramma 12.56.0 met de 

volgende programma-activiteiten:  
 

. personeelsuitgaven niet magistraten, nr. 12.56.01 

. werkingskosten, nr. 12.56.02 

. andere werkingsuitgaven, nr. 12.56.03 

. personeelsuitgaven magistraten, nr. 12.56.04 

. uitbreiding van de informaticatoepassingen: “project Phenix en andere” nr.  
12.56.05 
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- de begrotingsartikelen van activiteitenprogramma’s die verbonden zijn met de 

gerechtskosten  
 

. afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé-communicatie, nr. 
12.56.3 

. Centrale Dienst voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring nr. 12.56.4 
 
Begrotingsartikelen van activiteitenprogramma’s zoals “de gerechtelijke bijstand” 
(12.56.1), en “de jeugdbescherming” (12.56.5), die eveneens ressorteren onder 
de organisatieafdeling 56 “gewone rechtsmachten” worden buiten beschouwing 
gelaten.  
Deze uitgaven zijn immers niet rechtstreeks verbonden met de werking van de 
Rechterlijke Orde. 
 
 
 
BEGINSELEN 
 
 
OVEREENKOMSTIG HET SPECIALITEITSBEGINSEL 1:  
  
- mag geen enkel artikel van de uitgaven van de begroting (basisallocatie) 

overschreden worden; 
- mag geen overschrijving plaatsvinden tussen verschillende 

begrotingsartikelen (basisallocaties).  
 

Zo mogen bijvoorbeeld de uitgaven bestemd voor de basisallocatie 56.02.1204, 
allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica niet worden 
aangewend voor basisallocatie 56.01.11.03 “bezoldigingen en allerhande toelage vast 
en stagedoend statutair personeel“. 

   
De ordonnancerende minister kan tijdens het begrotingsjaar en met instemming 
van de minister bevoegd voor begroting, evenwel de basisallocatie herverdelen 
binnen de perken van de kredieten van elk van de programma’s van de 
algemene uitgavenbegroting.2.  

 
 

OVEREENKOMSTIG HET EENJARIGHEIDSBEGINSEL3  
 

- moet er jaarlijks over de begroting worden gestemd; 
 
- kan de begroting slechts betrekking hebben op de inkomsten en uitgaven van 

1 jaar ( = begrotingsjaar, 1 januari tot 31 december). 
 
Niet-gebruikte gedeelten van begrotingskredieten kunnen naar een volgend 
begrotingsjaar worden overgedragen4. 
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WERKWIJZE  
 
 
De ontwerpen van begroting worden uiterlijk 31 oktober van het jaar dat aan het 
begrotingsjaar voorafgaat ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 
Ieder jaar wordt in de loop van het eerste trimester een begrotingscontrole 
uitgevoerd met het oog op een eventuele aanpassing die voor 30 juni moet zijn 
goedgekeurd. 
 
In dit rapport worden de initiële begrotingscijfers gebruikt en niet de cijfers na 
begrotingscontrole of de gerealiseerde cijfers. Voor de gerechtskosten worden 
eveneens de gerealiseerde cijfers gebruikt. 
 
Zoals medegedeeld door de Stafdienst Budget en Beheerscontrole van de 
Federale Overheidsdienst Justitie,  geven de initiële cijfers op de meest “zuivere 
wijze” de geplande uitgaven weer voor de voorzetting en/of de wijziging van het 
beleid. 
 
Op basis van de huidige boekhoudkundige regels voor de federale overheden is 
het voor de Stafdienst immers vaak zeer moeilijk de daadwerkelijke uitvoering 
van de initiële begroting te controleren: 
 
Voor wat betreft de Rechterlijke Orde zijn het de ordonnateurs van de 
personeelsdiensten, de dienst gebouwen en materieel en de dienst 
gerechtskosten van het  Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie die de uit 
te geven bedragen (vastleggingen) inbrengen in het informaticasysteem 
“Budgetsys” van de Stafdienst. Vervolgens controleren de Controleurs van de 
Vaststellingen en het Rekenhof of de aanrekening op de juiste basisallocatie 
gebeurde, of kredieten beschikbaar zijn, enz. In  bepaalde gevallen brengt de 
Inspecteur van Financiën advies uit omtrent de wettelijkheid, de opportuniteit en 
de beschikbaarheid van de kredieten.  
 
De duurtijd tussen de vastlegging en de ordonnantie/betaling behelst – gelet op 
de complexiteit van de procedure - vaak enkele maanden. Deze wordt bovendien 
nog verlengd door het “het ankerprincipe” dat sinds 2002 werd ingevoerd. 
Volgens dit principe mogen federale overheidsdiensten per maand maar 1/15 in 
plaats van 1/12 van hun jaarbudget uitgeven. Als na controle blijkt dat de 
begroting op koers zit, kan 'het anker worden gelicht' en mogen de overige 
kredieten worden uitgegeven. Het gevaar bestaat dat administraties die in de 
loop van het jaar te veel hebben uitgegeven, de facturen op het eind van het 
jaar doorschuiven naar het volgende jaar. 
 
De enige informatie die de Stafdienst Budget en Beheerscontrole uit het 
gegevensbestand in haar informaticasysteem kan afleiden, is het bedrag van de 
nog openstaande kredietsaldi (per basisallocatie, per programma en per 
organisatie-afdeling) dat nog kan worden uitgegeven. De Stafdienst heeft zelfs 
geen overzicht van de openstaande schuldvorderingen. Hiervoor moeten andere 
bronnen worden aangewend, nl. de beheerssystemen van verschillende 
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ordonnateurs (zie supra). Deze beheerssystemen zijn op hun beurt niet op elkaar 
afgestemd zodat bij elke begrotingsronde het samenbrengen van de 
noodzakelijke informatie en cijfergegevens enorm veel tijd in beslag neemt. 
 
Om de spreekwoordelijke appels niet met citroenen te vergelijken werden - daar 
waar nodig - de initiële begrotingscijfers omgezet in euro’s.  
 
Tevens werd een omzetting naar constante euro’s uitgevoerd; zodoende werd de 
invloed van de inflatie deels geneutraliseerd, deels omdat ze gebaseerd is op de 
correctie die jaarlijks door het departement begroting is toegelaten. Zoals ook is 
weergegeven in de studie van de stafdienst Budget en Beheerscontrole van de 
FOD Justitie, wordt bij de opstelling van de begroting een voorlopig lager 
inflatiecijfer toegepast dan datgene wat door het departement Economie wordt 
vastgesteld. Gedurende de gehele periode in kwestie was de reële inflatie telkens 
een beetje hoger dan het percentage dat werd gebruikt bij de opstelling van de 
begroting. Het is tijdens de tweede legislatuur dat dit effect de meeste impact 
had. 
 
De indeling van de programma-activiteiten is gedurende de periode 1995-2007 
gewijzigd. Met het oog op een correcte vergelijkingsbasis werden de cijfers van 
bepaalde programma-activiteiten uitgesplitst of gefusioneerd:  
 
 
- in de periode 1995-2000 bestond er zowel voor magistraten als niet-

magistraten slechts één programma-activiteit. Deze werd uitgesplitst op basis 
van de verhouding van de begrotingscijfers 2001; 

- de personele uitgaven en de werkings- en uitrustingskosten van militaire 
gerechten, in de periode van 1995 tot 2004 ondergebracht in de 
organisatieafdeling 57, werden geïntegreerd bij de “gewone rechtsmachten”.  

 
Voor wat betreft de analyse van de beleidsdoelstellingen en de prioriteiten 
werden in eerste instantie de verantwoordingsnota’s van de algemene 
uitgavenbegroting (cf. artikel 13 van het koninklijk besluit houdende coördinatie 
van de wetten op de Rijkscomptabiliteit) van naderbij bekeken, meer bepaald:   
 
- DE ALGEMENE BELEIDSLIJNEN VAN DE DEPARTEMENTEN  

 
Deze zijn terug te vinden in de algemene beleidsnota van de Minister van 
Justitie. De passages omtrent het beheer van de Rechterlijke Orde nemen 
hierin een relatief klein aandeel. 

 
 
- PER ORGANISATIEAFDELING: DE TOEGEWEZEN OPDRACHTEN 
 

Voor wat betreft de organisatie-afdeling “gewone rechtsmachten” wordt de 
opdracht in het uitgavenprogramma begroting 2007 toegewezen aan het 
Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie (Kamer van 
Volksvertegenwoordigers doc. 51 2705/003):  
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. verstrekt de hoven en de rechtbanken de nodige logistieke en materiële 
middelen met het oog op de goede werking van de Diensten van de 
Rechterlijke Orde; 

 
. zorgt eveneens voor het personeelsbeheer van de magistratuur, griffies en 

parketsecretariaten; 
 

. brengt de opleidingsprogramma’s voor magistraten ten uitvoer; 
 

. organiseert de opleiding en taalexamens voor het personeel van de 
Rechterlijke Orde; 

 
. de controle en de betaling van de gerechtskosten in strafzaken, beheer 

van het centraal strafregister; 
 

. deelname aan de uitwerking van de wetgeving en regelgeving met 
betrekking tot de rechterlijke organisatie. 

 
 
- PER PROGRAMMA: DE NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN EN DE AAN TE WENDEN MIDDELEN 

 
Uit de lezing van het bestaansmiddelenprogramma 56.0 blijkt dat de 
doelstellingen quasi niet zijn uitgewerkt.  
 
Voor wat betreft de personele uitgaven worden het aantal effectieven en de 
uitgaven in globo vermeld. De verhoging van het budget ten opzichte van de 
toestand van het vorige jaar wordt zeer summier toegelicht: 

 
- uitgangsbasis = toestand vorige jaar (aangepast krediet) 
- minus (pro rata temporis):  

reeds te voorziene vertrekkers (pensionering, …) 
- plus (pro rata temporis):  

de vervangingen voor de vertrekkers 
gevolgen van anciënniteit en bevordering 

- plus de indexering  
- plus andere elementen (nieuwe regelgevende en andere beleidsinitiatieven)  

 
De nieuwe beleidsinitiatieven worden enkel fragmentarisch opgesomd en 
slechts de laatste jaren worden van de meesten - zij het op zeer op een 
zeer globale wijze - de budgettaire gevolgen omschreven.  

 
 

- DE GLOBALE VERANTWOORDING 

 
In de globale verantwoording is ondermeer, per jurisdictie, een synthesetabel 
terug te vinden van de personeelsformaties en de bezetting met een 
kostenraming evenals een detail van de middelen voor de werkingsuitgaven. 
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Gelet op het feit dat de verantwoordingstukken bij de algemene 
uitgavenbegroting weinig gedetailleerd en louter descriptief zijn, worden in dit 
rapport de prioriteiten en de beleidsdoelstellingen inzake de personele 
middelen geanalyseerd op basis van een niet exhaustief overzicht van de 
nieuwe regelgevende initiatieven. Bij een deel van de initiatieven wordt 
nagegaan in hoeverre de beleidsverantwoordelijken de toebedeling van 
middelen (kunnen) beoordelen, zowel a priori als a posteriori.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   * 
 
 
* 
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AN TOEBEDELING VAN MIDDELEN AAN DE HTERLIJKE ORDE  
 
HOOFDSTUK 1. TOTAAL BUDGET JUSTITIE BESTAANSMIDDELEN- 
                    PROGRAMMA 56.0 
 
 
 
Dit rapport is gefocust op het bestaansmiddelenprogramma van de afdeling 56 
“gewone rechtsmachten“. Het feit dat dit programma deel uitmaakt van het 
totale budget van de FOD Justitie heeft uiteraard voor gevolg dat het wordt 
beïnvloed door de beleidsprioriteiten van de Minister van Justitie voor geheel zijn 
departement5. 
 
Iets minder dan de helft van het gehele budget van justitie wordt besteed aan 
het bestaansmiddelenprogramma 0 van afdeling 56 “gewone rechtsmachten”.  
 
 

Fig. 1 - Aandeel budget RO en andere organisatie-afdelingen FOD Justitie (2007)
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Fig. 2 - Evolutie budget RO en FOD Justitie (1995-2007)
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Van 1995 tot 2007 is het totale budget justitie gestegen van 1.027,248 miljoen 
euro tot 1.535,497 miljoen euro, zijnde x 1,49.  
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Elk jaar werd het totale budget van justitie verhoogd, weliswaar op een zeer 
variabele wijze.  
 
In de eerste legislatuur bedroeg deze stijging 15,58 %.  
 
In de tweede legislatuur was deze stijging het gerinst, zijnde 5,15%. Deze 
geringe stijging dient echter te worden gerelativeerd. In de begroting 2001 werd 
het budget voor de gerechtelijke politie immers overgeheveld naar het budget 
van de federale politie (afdeling 58). In 2000 bedroeg dit budget 90,718 miljoen 
euro aan ordonnaceringskredieten. 
 
De stijging van het totale justitiebudget was in de derde legislatuur het hoogst, 
zijnde 23%.  
 
 
Het budget van het bestaansmiddelenprogramma 56.0 is van 1995 tot 2007 
gestegen van 502,314 miljoen euro naar 745,578 miljoen euro,  zijnde x 1,48.  
 
Tijdens de drie legislaturen, is de evolutie van dit programma niet hetzelfde dan 
dit van het totale budget van Justitie. 
 
Tijdens de eerste legislatuur stijgt het totale budget met 15,58% daar waar het 
budget 56.0 slechts stijgt met 11,44% 
 
In de tweede legislatuur stijgt het totale budget slechts met 5,15 %, daar waar 
het budget 56.0 stijgt met 12,46%. 
 
Tijdens de derde legislatuur bedragen de verhogingen respectievelijk 23% en 
18,43 %. 
 
 
Het bestaansmiddelenprogramma 56.0 van de gewone rechtsmachten is 
onderverdeeld in de personele en materiële middelen, die in 2007 respectievelijk 
75,57% en 24,43% vertegenwoordigen. Onder de materiële middelen 
ressorteren ook de gerechtskosten in strafzaken, die 11,54% 
vertegenwoordigen.  
 

Fig. 3 - Bestaansmiddelenprogramma (2007)
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In het begin van de periode in kwestie vertegenwoordigen de materiële middelen 
een kwart van de personele middelen. In 2007 vertegenwoordigen zij 32 % van 
de personele middelen. Zoals de hier volgende grafiek aantoont, zijn de twee 
categorieën van middelen gevoelig gestegen. De stijging van de materiële 
middelen was nochtans meer uitgesproken dan deze voor de personele middelen. 
 
 

Fig. 4 - Evolutie personele middelen en materiële middelen 
(1995-2007)
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*   * 
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HOOFDSTUK 2. PERSONELE MIDDELEN 
 
 
2.  
 
2.1. Verhouding middelen magistraten / gerechtspersoneel  
 
 
De personeelsuitgaven houden de bezoldiging in – ruime zin - van de 
magistraten, gerechtelijke stagiairs en het ondersteunende gerechtspersoneel.  
In 2007 telde het kader 2.659 magistraten, inclusief de referendarissen bij het 
Hof van Cassatie en gerechtelijke stagiairs en 6.858 ondersteunende 
personeelsleden, waaronder 1.972 griffiers, 833 secretarissen. 
Meer dan 2800 personeelsleden waren contractueel tewerkgesteld. Het totale 
aantal effectieven bedroeg 11.490 eenheden. 
De magistratuur vertegenwoordigt hiervan meer dan 20% en het 
gerechtspersoneel ongeveer 80%. 
 
 

Fig. 5 - Verdeling in beroepscategorieën (1997-2007)
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Op budgettair vlak bedraagt in 2007 de verhouding tussen de bezoldiging van de 
magistraten en het gerechtspersoneel respectievelijk 43,6% en 56,4%. Deze 
verhouding is quasi niet gewijzigd in de loop van de periode in kwestie.  
 
Ze wordt gejustificeerd op basis van het inkomensniveau: naar 20% van het 
personeel gaat 43,6 % van de middelen.  



 

 
 
2.2. Middelen voor de magistratuur en de gerechtelijke stagiairs 
 
 
Gedurende de 3 legislaturen stijgen de middelen van 170,053 miljoen euro in 
1995 tot 246,945 miljoen euro  in 2007. 
 
 

Fig. 6 - Evolutie middelen magistratuur en gerechtelijk stagiairs 
(1995-2007)
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Tijdens de periode in kwestie zijn de middelen op constante wijze toegenomen. 
Voor de periode 1995 - 2000 bestond er echter slechts één programma-activiteit 
voor magistraten en niet-magistraten. Deze werd uitgesplitst op basis van de 
verhouding van de begrotingscijfers 2001. 
 
In deze cijfers zijn eveneens de representiegelden opgenomen die werden 
toegekend aan de raadsheren, rechters in sociale zaken en rechters in 
handelszaken. Zij zijn sedert 2001 opgenomen in een aparte basisallocatie. 
Voordien waren zij opgenomen in basisallocatie 12.01.01.  
 
De stijging van het budget voor de magistratuur vindt grotendeels zijn oorzaak 
in:  
 
- de verhoging van de bezoldiging in de ruime zin (algemene wedden- en 

premieverhogingen, individuele verhoging anciënniteit en bevorderingen, 
copernicuspremie …);  

- de verhoging van het aantal magistraten; voor de periode 1997 tot 2007 
bedraagt deze 23,50 %. Deze verhoging is hoger dan deze voor het totaal 
personeelsaantal, dat slechts 12,77 % bedraagt; 

- de creatie van nieuwe functies en/of organen binnen of buiten de Rechterlijke 
Orde. 
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2.2.1. Verhoging van de bezoldiging 
 
 
 REGELGEVENDE INITIATIEVEN 
 
Op het einde van de eerste legislatuur werden de presentiegelden van de 
raadsheren en rechters in sociale zaken en van de rechters in handelszaken 
verhoogd bij koninklijk besluit van 22 april 1999.6 In diezelfde periode werd met 
de wet van 29 april 1999 een initiatief genomen om de wedden van de 
magistraten te verhogen.7 In hoofdzaak was het de bedoeling het ambt van 
magistraat aantrekkelijker te maken waardoor kandidaten konden worden 
aangetrokken met de vereiste expertise en competenties. Een korte bespreking 
van deze wet is te vinden in bijlage 2. 
 
 
Deze tendens werd verder gezet in de tweede legislatuur met de wetten 15 juni 
2001, 27 december 2002 en 22 april 20038. Een korte bespreking hiervan vindt 
u in bijlage 2. 
 
 
In tegenstelling tot de voorgaande legislaturen werden er in de derde legislatuur 
voor de magistratuur geen substantiële regelgevende initiatieven tot 
weddenverhoging genomen. Ingevolge een arrest nr. 116/2004 dd. 30.06.2004 
van het Arbitragehof werd evenwel de anciënniteitsberekening voor de 
magistraten aangepast bij wet van 27 december 2004; balie-ervaring diende 
onbeperkt mee te tellen en de ervaring in de privé werd voor maximum 6 jaar 
meegerekend vanaf 01.01.2003.  
Bovendien werd tengevolge van een arrest van 28 november 2005 van het Hof 
van beroep te Brussel aan de magistraten met terugwerkende kracht de 
Copernicuspremie uitbetaald. Deze premie vertegenwoordigt op jaarbasis een 
bedrag van circa 10 miljoen euro. 
 
De wedde van de gerechtelijke stagiairs werd verhoogd bij de wet van 31 januari 
2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor 
gerechtelijke opleiding: de minimumwedde van een ambtenaar van niveau A 
(vroegere niveau1) bleef behouden maar voortaan werd rekening gehouden met 
de anciënniteit verworven in de hoedanigheid van stagiair en met het vereiste 
voorafgaande jaar ervaring. 
 
 
EVALUATIE A PRIORI 
 
Er werden vrij grote weddenspanningen vastgesteld tussen verschillende 
categorieën van magistraten, waarvoor blijkbaar de nodige justificatie ontbrak. 
Bijvoorbeeld tussen:  
- eerste aanleg/beroep 
- parket/zetel… 
- titularissen/toegevoegde magistraten  
 
 



 

Hierdoor zouden te weinig valabele kandidaten kunnen worden aangetrokken.  
 
Er werd getracht hieraan een oplossing te geven door middel van 
weddenverhogingen en verhogingen van de weddenbijlagen.  
 
 
Vanzelfsprekend is bij een modern personeelsbeleid een weldoordachte 
inkomenspolitiek van essentieel belang. Het inkomen dient gerelateerd te zijn 
aan de verantwoordelijkheden en de vereiste expertise in het kader van de 
doelstellingen van de organisatie. Actueel is dat niet het geval en ontbreekt er 
een geobjectiveerd systeem van functiebeschrijvingen en functiewegingen.  
Bij ontstentenis hiervan was de wetgever niet bij machte om voorafgaandelijk 
een integrale grondige studie te doen van de opportuniteit van deze 
maatregelen.  
 
 
 
EVALUATIE A POSTERIORI 
 
Er werd geen enkele evaluatie a posteriori gedaan.  
 
 
Op heden is het voor de beleidsverantwoordelijken (politiek – Rechterlijke Orde) 
moeilijk of quasi onmogelijk om een doelmatigheidsonderzoek te verrichten van 
deze weddenpolitiek.  
 
Op nationaal niveau zijn er geen stelselmatig geactualiseerde, geïnformatiseerde 
boordtabellen beschikbaar, die toelaten om daar waar nodig na te gaan of 
openstaande plaatsen al dan niet zijn ingevuld. 
Het is zeer moeilijk om op een geobjectiveerde wijze te detecteren of de 
kandidaat-magistraten voldoen aan de expertise- en competentievereisten. Er 
zijn immers, zoals reeds gesteld, tot op heden weinig of geen veralgemeende 
referentiegegevens (functieprofielen) die toelaten om na te gaan of kandidaten 
beschikken over het juiste profiel. Op deze leemte werd ook al gewezen door de 
Hoge Raad voor de Justitie bevoegd, voor de selectie van de magistraten. 9  
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2.2.2. De verhoging van het aantal magistraten 
 
 
 REGELGEVENDE INITIATIEVEN 
 
Gedurende de 3 legislaturen werd de strijd aangebonden tegen de gerechtelijke 
achterstand door middel van verhoging van de personeelsformaties.  
 
. Met de wet van 9 juli 199710 werden binnen de hoven van beroep, voor een 

aanvangsperiode van 3 jaar, plaatsvervangende raadsheren in het leven 
geroepen die dienden te zetelen in aanvullende kamers en het permanente 
kader werd uitgebreid met 6 raadsheren.  

 
. Met het oog op een grotere mobiliteit werd bij de wet van 10 februari 199811 

de functie van toegevoegde rechter gecreëerd waardoor, per rechtsgebied 
van het hof van beroep of van het arbeidshof, magistraten tijdelijk konden 
worden ingeschakeld in andere rechtbanken.  

 
. De wet van 20 juli 199812 voorzag een aanzienlijke verhoging van de 

personeelsformatie met 210 permanente eenheden, gespreid over 2 jaar. 
 
. De wet van 29 november 200113 voorzag, voor een periode van 3 jaar, in een 

aantal bijkomende raadsheren in overtal op basis van het aantal zaken 
“gerechtelijke achterstand”. 

 
. Omwille van de onmogelijkheid om openstaande plaatsten op te vullen 

wegens de vereiste tweetaligheid voorzag de wet van 16 juli 200214 in een 
vermeerdering van toegevoegde rechters en substituut-procureurs des 
Konings. 

 
. In de derde legislatuur zijn er verschillende verhogingen van de 

personeelsformatie doorgevoerd op basis van samenwerkingsprotocollen 
tussen de Minister van Justitie en:  

 
- alle hoven van beroep en de eraan verbonden parketten-generaal  
- de rechtbank van eerste aanleg en het parket te Dendermonde.  

 
Deze protocollen resulteerden in de wetten van 14 december 2004, 10 
augustus 2005, 20 december 2005, 12 maart 2007.15   
 
Bovendien voorzagen deze wetten eveneens een verhoging van de 
personeelsformatie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent (fiscale 
rechters) en van het federaal parket. Deze waren niet in de protocollen 
begrepen.  
 

Een korte bespreking van voormelde regelgeving is terug te vinden in bijlage 3. 
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EVALUATIE A PRIORI 
 
Door de jaren heen zijn beleidsverantwoordelijken zich meer en meer bewust 
geworden van het feit dat personeelsformaties slechts op een billijke en correcte 
wijze kunnen worden opgesteld indien er systematisch gebruik wordt gemaakt 
van eenduidige objectieve parameters.  
 
 
In bepaalde gevallen maakte de wetgever gebruik van vrij vage criteria:  
 
. “volgens de behoeften van de dienst”:  
. “op basis van de verwachtingen van de eerste voorzitters (naar aanleiding van 

wetsontwerp Franchimont); 
. “voorzien in bevorderingsmogelijkheid”. 
 
 
In andere gevallen zijn deze criteria meer objectief en precies.  
 
. “in functie van de gerechtelijke achterstand”; 
. “verhouding bevolkingsaantal / aantal raadsheren”; 
. “burgerlijke kamers:  

aantal inleidingen + 10 % (vrijstelling van rolrecht) 
gemiddelde belasting van 665 zaken per magistraat “ 

. “correctionele kamers: 
aantal vonnissen gedurende een periode 
aantal PV’s  
gemiddelde belasting 400 zaken per magistraat 
arrondissementen + 500.000 inwoners    
+ aantal correcties ( criminaliteitsgraad…)” 
compenseren historische anomalieën”; 

. “uitgangsbasis aantal parketmagistraten = aantal magistraten toegekend aan de 
zetel” 
“globale evaluatie werkdruk op basis van aantal faillissementen en inleidingen”. 

  
 
Gedurende de derde legislatuur is getracht om in die richting verder te gaan door 
middel van de afsluiting van protocollen.  
 
De korpschefs die om kaderuitbreiding vroegen, werden verzocht een 
gedetailleerde analyse te geven van hun jurisdictie. Op basis van deze analyse 
werd onderhandeld over de toebedeling van bijkomende middelen en het 
engagement om ze te aan te wenden in de strijd tegen de gerechtelijke 
achterstand. De korpschefs waren in hun analyse echter vrij beperkt, aangezien 
zij geen gebruik konden maken van uniforme en gestandaardiseerde gegevens.  

 
 
Tot op heden ontbreekt echter nog steeds een billijk verdelingssysteem met de 
nodige uniformiteit, systematiek en eenduidigheid. Veel van de parameters zijn 
te vaag en vatbaar voor interpretatie en uiteenlopende toepassingen. Diverse 
parameters dienen te worden gecombineerd, zoals het  aantal vonnissen, het 
aantal inwoners, de criminaliteitsgraad,  de sociaal-economische 
karakteristieken,…  

           25 

  
Analyse toebedeling middelen RO 1995-2007            25 



 

 
 
De gegevens die hierbij dienen te worden aangewend, moeten op een eenduidig 
en uniforme wijze worden geregistreerd in geïnformatiseerde en geïntegreerde 
databanken. De statisch analisten van het college van procureurs-generaal en 
het beheerscomité van Phenix16 spelen hierbij een voorname rol.  
 
De uitbouw van een gestandaardiseerd systeem van werklastmeting is maar één 
onderdeel van de oplossing. Ook de werkprocessen dienen te worden 
geoptimaliseerd en er moet een actief personeelsbeleid worden gevoerd. Het is 
immers weinig heilzaam om de werklast te meten van een organisatie met 
voorbijgestreefde werkprocessen die haar menselijk potentieel niet maximaal 
aanwendt.  
 
 
 
EVALUATIE A POSTERIORI 
 
Er werden bij diverse regelgevende initiatieven evaluatie-instrumenten 
ingebouwd: 
 
Er werd voorzien in een magistraat-coördinator17, die na de creatie van de 
plaatsvervangende raadsheren en de aanvullende kamers, de organisatie van de 
werkzaamheden coördineerde en jaarlijks een activiteitenrapport opmaakte met 
het effect van de maatregelen gericht op de bestrijding van de gerechtelijke 
achterstand.  
De functie van magistraat-coördinator werd opgeheven, gelet op de nieuwe 
inhoud van de functie van korpschef, waarbij hij managersbevoegdheden kreeg 
toebedeeld18. Voortaan diende de algemene vergaderingen van de hoven van 
beroep de verslagen in kwestie op te stellen en de evolutie van de gerechtelijke 
achterstand diende te worden opgenomen in het werkingsverslag. 19  

 
Deze rapporten werden overgemaakt aan het parlement en vormden de basis bij 
de discussie omtrent de werking en de eventuele verlenging van de duurtijd van 
de aanvullende kamers.  
 
Deze verlenging van de aanvullende kamers gebeurde tot op heden stelselmatig. 
Naar aanleiding van de laatste parlementaire discussies stelde de minister van 
justitie dat de bespreking diende te leiden tot het nadenken over oplossingen ten 
gronde betreffende de gerechtelijke achterstand. Hij wees op de diverse 
initiatieven: de 25 raadsheren in overtal naar aanleiding van de protocollen 
afgesloten met de eerste voorzitters, de wet van 26 april 2007 en de creatie van 
een instrument werklastmeting.  
 
 
 
De aanvullende kamers die oorspronkelijk bedoeld waren als een tijdelijke 
maatregel van 3 jaar kregen de facto een permanent karakter.  
 
Het principe dient alleszins te worden herbediscussieerd. 
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De Hoge Raad voor de Justitie stelde in zijn ambtshalve advies dd. 26.04.2006 
dat verschillende vragen dienden te worden gesteld meer bepaald met 
betrekking tot:  
 
- de werkelijke motivatie van de plaatsvervangers;  
- de afwezigheid van de vereiste van het slagen voor een bekwaamheidsexamen 

als benoemingsvoorwaarde;  
- de schijn van partijdigheid en het gevoel van verwarring over de rol van 

eenieder van de actoren die dit bij de rechtzoekende teweegbrengt; 
- over de toekenning van juridische mandaten in ruil voor de verleende diensten. 
 
 
 
 
In de voorbereidende werken naar aanleiding van de wet van 20 juli 199820 
stelde de regering expliciet dat zij in het jaar 2000 een evaluatiemoment wenste 
in te bouwen. De bedoeling was na te gaan op welke wijze de nieuwe 
magistraten hadden bijgedragen tot het realiseren van de beoogde doelstellingen 
te weten: 
 
- het wegwerken van gerechtelijke achterstand  
- het realiseren van de doelstellingen naar voor gebracht door het wetsontwerp 

tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het 
opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek  

- de implementatie op het terrein van de vernieuwde wetgeving op het 
gerechtelijk akkoord en op het faillissement.  

 
In het vooruitzicht van deze evaluatie zou een éénvormige statistische methode 
ontwikkeld worden om de werklast in de verschillende rechtbanken en parketten 
te evalueren. De lopende audit van de parketten, uitgevoerd door het bureau 
ABC (pilootsites Brugge en Namur), en de visitatiecommissies, georganiseerd 
met bijstand door de nv Berenschot, zouden hiertoe nuttige inzichten bijbrengen.  
In deze evaluatie zou ook de inzet van ondertussen eventueel in functie getreden 
toegevoegde rechters betrokken worden. 
 
 
Gelet op de rol die de regering wou toekennen inzake externe audit aan de Hoge 
Raad voor de Justitie en gelet op het feit dat betrouwbaar statistisch materiaal 
nog verder moest ontwikkeld worden, was de evaluatie nog niet gedetailleerd 
beschreven. Het voorbereiden van een gedegen evaluatie zou immers juist de 
taak zijn die zowel aan de organen die belast worden met de interne audit als 
aan de Hoge Raad zou worden toevertrouwd. Het kwam aan deze instanties dan 
ook toe om een evaluatiemethode op punt te stellen.  
 
Het departement justitie was van zijn kant gestart met de uitbouw van de 
interne auditcel, zoals voorzien in het meerjarenplan justitie. Een directeur was 
belast met de opvolging van de verschillende lopende initiatieven inzake audit en 
visitatie. Deze directeur nam ook de coördinatie op zich van het personeel dat de 
éénvormige statistiek voor de rechtbanken moest ontwerpen en later 

           27 

  
Analyse toebedeling middelen RO 1995-2007            27 



 

controleren. Er zou over gewaakt worden dat tegelijkertijd met de effectieve 
indiensttreding van de bijkomende magistraten deze interne auditcel op basis 
van een evaluatiemodel haar werkzaamheden kon verder zetten”.  
 
 
 
Bijna 7 jaar na datum dient te worden vastgesteld dat deze evaluatie nooit is tot 
stand gekomen, bij gebrek aan alle voorziene evaluatie-instrumenten. De goede 
intenties zijn nooit geconcretiseerd.  
 
 
 
In de context van de benoeming van toegevoegde rechters21 kon de Koning een 
beroep doen op de bijstand van een deskundige die niet tot de Rechterlijke Orde 
behoorde. Deze kon met het oog op de detectie van de behoeften van de dienst 
bijstand verlenen bij de globale evaluatie van de werking van de betrokken 
rechtbanken en bij de beschrijving van de uitzonderlijke omstandigheden die de 
toevoeging van een rechter rechtvaardigden en van de concrete taken die de 
toegevoegde rechter zou waarnemen om aan de uitzonderlijke omstandigheden 
het hoofd te bieden. 
 
 
 
Blijkbaar is er nooit een beroep gedaan op de bijstand van een deskundige en 
werd er ook nooit een integraal onderzoek gevoerd naar de doelmatigheid van 
deze wet:  
 
Werden de mogelijkheden voorzien in deze wet (voldoende) aangewend? 
Bood zij genoeg mogelijkheden om een coherent beleid inzake mobiliteit te 
voeren?  
Werd het begrip “behoeften van de dienst” op een eenduidige wijze ingevuld? 
 
 
 
De tijdelijke personeelsformatie van bijkomende raadsheren in overtal werd 
oorspronkelijk voorzien voor 3 jaar22. 
Na het verstrijken van deze termijn was er een mogelijkheid tot benoeming na 
een evaluatie aan de hand van een meting van de werklast van de hoven van 
beroep op grond van een uniform registratiesysteem en uiterlijk voor het 
verstrijken van deze periode.  
 
Bij gebrek aan werklastmeting van de magistraten van de hoven van beroep 
werd de termijn verhoogd tot 6 jaar23.  
 
 
 
Een evaluatie a posteriori van deze tijdelijke maatregel was onmogelijk, zodat 
hij, zonder grondig onderzoek van zijn doelmatigheid, is verlengd.  
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In de samenwerkingsprotocollen die in de derde legislatuur zijn afgesloten in het 
kader van de strijd tegen de gerechtelijke achterstand, zijn systematisch 
evaluatiemomenten opgenomen. Zij voorzien de meting van de impact van de 
bijkomende middelen. Deze evaluatie moest worden opgenomen in een speciaal 
hoofdstuk van het eerste activiteitenrapport na de indiensttreding van de 
bijkomende magistraten.  Er was daarom een poging - weliswaar bescheiden - 
om een zekere vorm van rekenschap in te bouwen (zelfs al was er geen enkele 
sanctie voorzien en was de termijn tussen de ondertekening van de protocollen 
en de evaluatie van die aard dat het de effectiviteit ervan verminderde).  
 
 
 
 
Tal van evaluatieinstrumenten die door de wetgever werden ingebouwd blijken in 
de praktijk niet optimaal te functioneren bij gebrek aan een centrale sturing en 
een gespecialiseerde aanpak.  
 
Zodoende worden beleidsinitiatieven die zouden moeten worden bijgestuurd, bij 
gebrek aan beheerscontrole en gelet op de noodzakelijke continuïteit steeds 
verder bestendigd.  
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2.2.3. Creatie  van nieuwe functies en/of organen – overheveling 

bevoegdheden 
 
 
 
REGELGEVENDE INITIATIEVEN 
 
- In de wet van 4 maart 199724 werd een feitelijke situatie vastgelegd die reeds 

een aantal jaren bestond: het college van procureurs-generaal kwam reeds 
op geregelde tijdstippen samen en de nationale magistraten werkten 
dagdagelijks sinds verschillende jaren. Bovendien beoogde deze wet de 
verantwoordelijkheden inzake het strafrechtelijk beleid in hoofde van de 
minister van Justitie en het college van procureurs-generaal duidelijk te 
bepalen er verbeteringen aan te brengen aan de werking van deze organen. 

 
- Het koninklijk besluit van 27 november 1997 voorzag in een oprichting van 

een  secretariaat bij het college van procureurs-generaal25. 
 
- Bij de wet van 22 december 199826 werd onder meer een mandaatsysteem 

ingevoerd voor de functie van korpschef die tevens werd belast met het 
opstellen van een beleidsplan. De bevoegdheden van de algemene 
vergaderingen werden uitgebreid en bij het openbaar ministerie werden 
korpsvergaderingen ingesteld. 

 
- De wet van 22 december 199827 beoogde de verticale herstructurering van 

het openbaar ministerie, de oprichting van een federaal parket en van een 
raad van procureurs des Konings. 

 
- De wet van 21 juni 200128 beoogde een aantal basisbeginselen van de wet 

van 22 december 1998 inzake het federaal parket nader uit te werken. 
 
- Eén van de belangrijkste organen dat in uitvoering van de wet van 10 

augustus 2005 tot oprichting van het informatiesysteem Phenix werd 
ingesteld, is het beheerscomité. Het heeft ondermeer als opdracht om, op 
verzoek van de minister van Justitie, van een of meer korpschefs, van de 
Hoge Raad voor de Justitie of op eigen initiatief, algemene statistieken op te 
maken over de werklast van de Rechterlijke Orde, over de werking van de 
gerechtelijke instellingen en over de voor de gerechtelijke overheden 
gebrachte zaken. Eén magistraat heeft hierin een voltijdse functie. De 
werkingskosten zijn opgenomen in het budget van de organisatieafdeling 56 
“gewone rechtsmachten”.  

 
- De wet van 17 mei 2006 voorziet in de oprichting van de 

strafuitvoeringsrechtbanken. 
 
- Met de wet van 20 juli 200629 werden de Commissie voor de Modernisering 

van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de 
Rechterlijke Orde gecreëerd. De Commissie is belast met elke actie die de 
modernisering van het beheer van de Rechterlijke Orde tot doel heeft. Zij is 
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samengesteld uit 2 magistraten van de zetel, twee magistraten van het OM, 
twee leden van het personeel van de Rechterlijke Orde en twee ambtenaren 
van niveau A van een federale overheidsdienst. De Algemene Raad van de 
partners van de Rechterlijke Orde werd ermee belast aan de Commissie 
initiatieven ter bevordering van de modernisering van Justitie voor te stellen. 
De kredieten, vereist voor de werking van de Commissie, worden eveneens 
ingeschreven op de begroting van het bestaansmiddelenprogramma van de 
gewone rechtsmachten;  

 
- In de loop van het gerechtelijk jaar 2006-2007 werd op basis van artikel 324 

van het Gerechtelijk Wetboek  de functie gecreëerd van 
verbindingsmagistraat voor Marokko. 

 
- In de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot 

oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding werden 
evaluatiecommissies voor de gerechtelijke stage gecreëerd.  

 
- In de wet van 25 april 200730 zijn volgende nieuwe functiewijzigingen en 

organen ingevoerd:  
 

. De voorzitter en de eerste voorzitter worden uitdrukkelijk belast met de 
algemene leiding en de organisatie van respectievelijk de rechtbank en het 
hof en de hoofdgriffier wordt expliciet onder hun gezag en toezicht 
geplaatst.  

. Op gemotiveerd verzoek van de korpschef kan een steundienst worden 
opgericht in een rechtbank of een parket. Deze wordt belast met het 
verlenen van advies aan en ondersteuning van de korpschefs in diverse 
domeinen, waaronder juridische bijstand, personeelsbeleid, gebouwen en 
materiële uitrusting, administratief beheer, alsmede informaticabeheer. 
De personeelsleden van de steundienst staan onder gezag en toezicht van 
de korpschef van het hof, de rechtbank of het parket waaraan de 
steundienst is verbonden. 

. Ten behoeve van het college van procureurs-generaal, de raad van 
procureurs des Konings en de raad van arbeidsauditeurs werd een 
steundienst opgericht die belast met het verlenen van ondersteuning in 
diverse domeinen waaronder juridische en administratieve bijstand, 
informaticabeheer, gebouwen en materiële uitrusting. 

 
 
 
EVALUATIE A POSTERIORI  
 
Reeds in de voorbereidende werken van de wet van 22 december 199831 ( 
Kamer van Volksvertegenwoordigers doc. 49 - 1677/1 p. 23-24) werd 
vastgesteld dat het de uitdrukkelijke wens was van de magistratuur om te 
komen tot een grotere interne responsabilisering, democratisering en een grotere 
lagkracht. s

 
Door de jaren heen werden, zowel op macro, meso als op plaatselijk niveau, 
organen en functies gecreëerd met managements- en beleidsbevoegdheden. 
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Bovendien zullen steundiensten worden opgericht waarin niet-judiciële expertise 
kan worden ondergebracht.  
 
 
Helaas ontbreekt het op macro-niveau voor de zetel echter nog aan een 
geïnstitutionaliseerd orgaan, dat enerzijds de verschillende jurisdicties 
vertegenwoordigt en dat anderzijds bevoegd is voor alle managementaspecten.  
 
De werking van de al bestaande organen zal in de toekomst dienen te worden 
geoptimaliseerd door de inschakeling van niet-judiciële expertise. 
 
Daarenboven is het aangewezen dat zowel binnen als tussen deze organen meer 
en meer een overlegcultuur tot stand komt, onder meer met het oog op de 
verdere ontwikkeling van een visie en een missie, de uitwisseling van “best 
practices” en de garantie van een verdere opvolging indien disfuncties worden 
geïdentificeerd. 
 
Deze verschillende organen kunnen echter nog geen integraal management 
voeren aangezien zij momenteel niet beschikken over een 
beslissingsbevoegdheid op het gebied van de verdeling van de personele en 
materiële middelen.  
 
 
 
 



 

 
 
2.3. MIDDELEN VOOR HET GERECHTSPERSONEEL  
 
 
 
De meerheid van het personeel binnen de rechterlijke orde heeft niet de 
hoedanigheid van magistraat.  
 
In 2007 waren er 8.958 effectieven, waaronder 2091 griffiers en 807 
parketsecretarissen.  
 
 

Fig. 7 - Verdeling van het gerechtspersoneel per niveau (2007)
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Het budget werd verhoogd van 231,382 miljoen euro in 1995 tot 316,500 
miljoen euro in 2007; hetzij met 36,8 %. 
 
Gedurende de periode in kwestie werd het budget systematisch verhoogd, 
weliswaar in bepaalde periodes meer significant. 
 
 

Fig. 8 - Evolutie budget gerechtspersoneel (1995-2007)
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Naar analogie van het budget voor de magistraten vindt de stijging van het 
budget voor het gerechtspersoneel grotendeels zijn oorzaak in:  
 
- de verhoging van de bezoldiging (algemene wedden- en premieverhogingen, 

individuele verhoging anciënniteit en bevorderingen, Copernicuspremie…);  
 
- de verhoging van het aantal personeelsleden. Tussen 1997 en 2007 zijn de 

personeelseffectieven verhoogd met 15,25%; de griffiers met 23,87%. Het 
aantal parketsecretarissen kende een kleine daling met 4,38%; 

 
- creatie van nieuwe functies (referendaris, parketjurist, human ressources 

manager, statistisch analisten…) of organen / overheveling van 
bevoegdheden. 

 
 
 
2.3.1. Verhoging bezoldiging 
 
 
 
REGELGEVENDE INITIATIEVEN  
 
In de eerste legislatuur zijn er geen regelgevende initiatieven genomen die een 
substantiële weddenverhoging van het gerechtspersoneel beogen.  
 
De categorie van korpschef “eerste klasse”, oorspronkelijk gereserveerd voor de 
gerechtelijke arrondissementen met een bevolking van tenminste 500.000 
inwoners, werd door de wet van 29.04.1999 uitgebreid tot alle arrondissementen 
die tenminste 250.000 inwoners tellen, daar waar hoofdgriffiers in een 
arrondissement met 250.000 inwoners een wedde verbonden aan de tweede 
klasse behielden.  
De wet van 15 juni 2001 32 beoogt de “discriminatie”, die door de wijzingen aan 
de geldelijke loopbaan van magistraten tot stand kwam, ten opzichte van 
sommige hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen te verhelpen.  
 
 
Op 23 oktober 2002 werd door de Ministers van Justitie, Ambtenarenzaken en 
een vertegenwoordiger van de Minister van Begroting met de representatieve 
syndicale organisaties een akkoord afgesloten om voor het personeel van griffies 
en parketsecretariaten aan te vangen met een grondige hervorming van hun 
statuut en arbeidsvoorwaarden. 
 
In dit akkoord stemde de overheid al in met de invoering van:  
 
- de verhoging van het vakantiegeld  
- de liniaire verhoging met 1% voor het personeel van de niveaus 4 tot en met 

2+.  
 
Bovendien werd een onderhandelingsagenda vastgelegd. Deze onderhandelingen 
resulteerden op 1 april 2003 in een tweede akkoord, protocol nr. 249 betreffende 
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modernisering van het personeelsbeleid voor het administratief personeel van 
griffies en parketten. 
Voor wat betreft het niveau 1 en de titularissen van de graden van 
(eerstaanwezend) adjunct-secretaris, secretaris, secretaris-hoofd van dienst, 
hoofdsecretaris, parketjurist, referendaris en attaché werden enkel lineaire 
maatregelen toegekend in uitvoering van het protocol Comité A, volgens 
volgende timing: 
 
- 1% salarisverhoging vanaf 1 januari 2004; 
- verhoging van het vakantiegeld tot 80% vanaf 2004 en tot 92% vanaf 2006. 
 
Op 17 oktober 2005 kwam voor wat betreft het niveau 1, de secretarissen, 
parketjuristen, referendarissen en attachés, protocol nr. 293 tot stand. 
 
Deze protocollen resulteerden in een aanzienlijk aantal regelgevende initiatieven 
waarvan een overzicht is terug te vinden in bijlage 2.  
 
EVALUATIE A PRIORI 
 
De wetgever beoogt met de wet van 15 juni 2001 de “discriminatie”, die door de 
wijzingen aan de geldelijke loopbaan van magistraten tot stand kwam (wet van 
29.04.1999), ten opzichte van sommige hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen te 
verhelpen. Hij motiveerde dat de geldelijke loopbaan van de griffiers en 
parketsecretarissen, die tot dan steeds op analoge wijze geregeld was met die 
van de magistraten, plotseling losgekoppeld werd van die van de magistraten. 
Magistraten-korpschefs van de rechtbanken van eerste aanleg, de 
arbeidsrechtbanken en de rechtbanken van koophandel met een rechtsgebied 
van minstens 250.000 inwoners genoten een wedde die aan de eerste klasse 
verbonden was, daar waar hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen van dezelfde 
gerechten een wedde gebonden aan de tweede klasse behielden.  
 
 
 
De wetgever beoogde met de weddenverhoging van de magistraten valabele 
kandidaten aan te trekken. De techniek die hij daartoe koos, gaf aanleiding tot 
discriminatie voor de hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen waardoor een 
bijsturing noodzakelijk was, zelfs al was de vraag naar de attractiviteit van deze 
functies op dat moment niet aan de orde.  
 
 
 
- PROTOCOLLEN 249 EN 293. 
 
Er kan worden vastgesteld dat de laatste jaren, zowel in de 
verantwoordingsnota’s van de begroting als in de parlementaire 
onderhandelingen, meer en meer een budgettaire raming wordt opgemaakt van 
de nieuwe initiatieven.  
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. Bij de parlementaire voorbereidingen naar aanleiding van de wet van 

10.11.200633 werd een detail gegeven van de kostprijs van protocol 249 
(Kamer van Volksvertegenwoordigers doc. 51 - 2299/004): 

 
“Dit ontwerp maakt deel uit van het globaal protocol 249 waarvan de kostprijs 
geraamd wordt op 13.891.815 euro. 
De impact van de maatregelen met onmiddellijke inwerkingtreding heeft betrekking 
op: 
– de integratie van de niveaus 4 in niveau D: 145.000 euro op jaarbasis; 
– de toekenning van de premie leidinggevenden: 217.000 euro op jaarbasis; 
– de bevorderingen in weddenschaal voor het niveau D: totale impact 1.780.000 

euro op jaarbasis; 
– de toekenning van competentiepremies: 1.875.000 euro op jaarbasis; 
– het totaal op jaarbasis voor de loopbaanaspecten met een directe impact bedraagt 

bijgevolg: 4.017.000 euro. 
 
De nodige kredieten voor de uitvoering van deze maatregelen zijn reeds opgenomen 
in de begroting 2006. 
 
De aanpassingen van de bepalingen voor niveau D zullen voor de jaren 2007 en 2008 
nog een bijkomende kost genereren van 4.108.000 euro voor de toekenning van 
competentietoelagen aan de niveaus D, en 263.000 euro voor de toekenning van de 
premie voor leidinggevenden.” 
 

. Bij de parlementaire voorbereidingen naar aanleiding van de wet van 
25.04.200734 werd een detail gegeven van de kostprijs van protocol 293  
 
“Wanneer de uitvoering van al deze bepalingen op kruissnelheid zal zijn gekomen, 
kan de budgettaire weerslag worden geraamd op 10 625 897,29 euro.)” 

 

Overzicht jaar 0 jaar 0 +1 jaar 0 +2 Totaal 

OA56.01 -11.04 390.121,03 270.075,99 3.657,53 663.854,54 

OA56.01 -11.03 6.851.737,58 2.954.692,65 155.612,51 9.962.042,75 

Totaal 7.241.858,61 3.224.768,64 159.270,04 10.625.897,29 
 

(Senaat nr 3-2009/5)” 
 
 

Deze wet treedt uiterlijk 1 december 2008 in werking zodat zij geen gevolg 
heeft voor de begrotingsperiode in kwestie.  

 
In de globale filosofienota van protocol 249  (doc. nr. 249.01 p.8)35 stelden de 
toenmalige beleidsverantwoordelijken ondermeer volgende knelpunten vast 
aangaande het personeelsbeleid:  
 

“het personeelsbeleid en -beheer is onvoldoende gebaseerd op de inhoud van de 
uitgeoefende functie    
 
- evaluatie, werving, bevordering en andere aspecten van loopbaanverloop staan 

vaak los van de uit te oefenen functie (verantwoordelijkheden en competentie-
vereisten); 

- billijkheidsproblemen doordat enerzijds eenzelfde graad in bepaalde gevallen 
meerdere functies dekt die sterk verschillen op het vlak van het niveau van 
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verantwoordelijkheden of competentie-vereisten en anderzijds eenzelfde functie 
soms uitgeoefend wordt door ambtenaren van verschillende graden; 

- personeelsformaties zijn niet altijd afgestemd op de functionele noden - oorzaak is 
het ontbreken van een uniforme methodiek van functionele personeelsplanning;  

 
problemen op het vlak van marktconformiteit inzake beloning maken het moeilijk om 
gekwalificeerde personeelsleden aan te trekken en te motiveren 
 
- een eerste vergelijking met het FOA (gealigneerd op de mediaan van de markt) 

toont dat er effectief in bepaalde gevallen een achterstand is;     
- de systematische werving van administratief personeel op het niveau 3 en het 

grote aantal contractuelen in bepaalde graden, dragen echter eveneens sterk bij 
tot dit probleem;  

 
weinig stimulans en mogelijkheden tot blijvende ontwikkeling 
 
- enerzijds biedt het loopbaansysteem weinig stimulans tot blijvende ontwikkeling 

doordat het voornamelijk gedreven wordt door anciënniteit, normen en een slecht 
functionerend evaluatiesysteem; 

- anderzijds ontbreekt een goed uitgebouwd ontwikkelingsbeleid en 
vormingsprogramma dat elke ambtenaar de mogelijkheid biedt zich blijvend te 
vormen en ontwikkelen; 

 
gebrek aan transparantie inzake doorgroeimogelijkheden 
 
- gezien het sterk ‘gesloten’ loopbaansysteem is er op zich geen gebrek aan 

doorgroeimogelijkheden, maar het proces van bevordering is complex 
(benoemingsvoorwaarden), onvoldoende transparant en biedt onvoldoende 
garanties naar objectiviteit; 

- er bestaan geen mogelijkheden tot mobiliteit;   
 
de relatie tussen medewerker en leidinggevende is in bepaalde gevallen ernstig 
verstoord” 

 
 

 
De regelgeving die uit de protocollen voortvloeide, trachtte verschillende 
instrumenten in te bouwen die hierop een antwoord zouden bieden, zoals een 
marktconform loonbeleid, de opmaak van functiebeschrijvingen, een 
loopbaanontwikkeling gekoppeld aan de functie-inhoud en persoonlijke 
ontwikkeling en een  objectief selectiesysteem. 
Het voordeel van deze aanpak is dat niet enkel ad-hoc oplossingen worden 
gegeven, maar dat een globale politiek wordt uitgewerkt.  
 
 
 
EVALUATIE A POSTERIORI:  
 
De implementatie van de regelgeving naar aanleiding van het protocol 249 is nog 
zeer recent en deze van protocol 293 moet nog worden doorgevoerd. Een 
evaluatie a posteriori door de beleidsverantwoordelijken is derhalve nog quasi 
onmogelijk.  
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In deze stand van zaken kan nu al gewezen worden op het feit dat de 
implementatie moet gebeuren in zeer nauwe samenwerking met het terrein, 
zowel top down als bottom up. 
 
Wil deze globale aanpak kans op succes hebben, dan zal deze moeten worden 
begeleid door een uitgebouwd veranderingsmanagement. Het gerechtspersoneel 
en de personeelsverantwoordelijken mogen niet het gevoel krijgen dat men 
louter op theoretische basis wordt opgedeeld in vakjes en dat de bestaande 
organisatiecultuur verder bij het oude blijft. Er mag geen discrepantie ontstaan 
tussen de theoretische regelgeving en de praktijk op het terrein, zoniet schieten 
de ingebouwde instrumenten hun doel voorbij. 
 
Eén van de succesfactoren van deze aanpak is de sensibilisering en de opleiding 
op korte termijn van de personeelsverantwoordelijken. 
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2.3.2.  De verhoging van het aantal personeelsleden  
 
 
 
REGELGEVENDE INITIATIEVEN 
 
- In de wet van 17 februari 199736

 werden de personeelsformaties van de 
vredegerechten verhoogd. 

 
- De wet van 20 juli 199837 paste in het meerjarenprogramma 1998-2000 

waarin de financiële middelen werden voorzien voor 320 bijkomende 
medewerkers niet-magistraten voor parketten en rechtbanken. De 
personeelsformatie van parketsecretarissen, beambten en opstellers bij de 
griffies en de parketten werden verhoogd bij diverse koninklijke besluiten.   

 
- Zoals reeds gesteld onder punt 2.2.2. werden in deze legislatuur verschillende 

verhogingen van de personeelsformatie doorgevoerd op basis van 
samenwerkingsprotocollen  tussen de Minister van Justitie en:  

 
. alle hoven van beroep en de eraan verbonden parketten-generaal  
. de rechtbank van eerste aanleg en het parket te Dendermonde 

 
 
EVALUATIE A PRIORI 
 
Het is frappant vast te stellen dat men zich in de wet van 17 februari 199738 
heeft gebaseerd op objectieve criteria uitgewerkt door een werkgroep opgericht 
in 1976 die haar werkzaamheden 12 jaar later voltooide. 
Aan verschillende gegevens (aantal ingeschreven zaken op de algemene rol, 
aantal zaken ingediend op grond van de wet van 14 juli 1976, aantal 
familieraden, ….) werden punten toegekend. Het aantal bekomen punten werd 
vergeleken met een verdelingsrooster om het aantal personeelsleden in de griffie 
vast te stellen (bijv. 1600 punten geeft recht op 3 eenheden). Om het 
activiteitscijfer vast te stellen, werd het gemiddelde genomen van de drie laatste 
jaren. Eenmaal het aantal eenheden bepaald, werden de graden verdeeld (1 
eenheid = 1 hoofdgriffier: 2 eenheden = 1 hoofdgriffier + beambte… ).39 

 

- In de wet van 20 juli 199840 werd de personeelsformatie verhoogd op basis 
van verschillende argumenten, het ene al meer geobjectiveerd dan het 
andere:  

 
. Gelijkschakeling verhouding aantal raadsheren –rechters /aantal griffiers  
. Meer dan 50 personeelsleden: + 1 griffier-hoofd van dienst (rechtbank 

eerste aanleg) 
. Rekening houden met nieuwe wetgeving (gerechtelijk akkoord) 
. Zelf voorgesteld door de hoofdgriffiers rechtbank van koophandel 

(griffiers-hoofden van dienst: meer dan 20 personeelsleden: één / meer 
dan 50 personeelsleden: twee) 
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EVALUATIE A POSTERIORI  
 
Voor wat betreft de evaluatie a posteriori aangaande de wet van 20 juli 1998 41 
en de diverse protocollen in de 3de legislatuur kan worden verwezen naar punt 
2.2.2. 
 
 
 
2.3.3. Creatie van nieuwe functies en/of organen - overheveling 
bevoegdheden 
 
 
 
REGELGEVENDE INITIATIEVEN  
 
- In de wet van 6 mei 1997 strekkende tot de bespoediging van de procedure 

voor het Hof van Cassatie werd de functie van referendaris bij het Hof van 
Cassatie in het leven geroepen.  

 
- Zoals voorzien in het octopusakkoord werd door de wet van 24 maart 1999 

42 
een kader gecreëerd van referendarissen en parketjuristen die de magistraten 
bijstaan in hun werkzaamheden.  

 
- In de diverse protocollen, die in de derde legislatuur in de context van de 

strijd tegen de gerechtelijke achterstand werden afgesloten, werd voor het 
eerst voorzien in human resources managers op contractuele basis bij het Hof 
van Beroep te Antwerpen en te Brussel, bij de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Brussel en bij de Eerste voorzitter en de Procureur-generaal te Luik. Zij 
dienden de korpsoversten raad te geven en te helpen bij het beheer en de 
organisatie. 

 
- In artikel 108 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse 

bepalingen wordt een kaderuitbreiding voorzien voor de arbeidsgerechten in 
het licht van de overdracht van de bevoegdheid inzake collectieve 
schuldenregeling naar de arbeidsgerechten  
 

Een korte bespreking van deze regelgeving is terug te vinden in bijlage 4.  
 
 
 EVALUATIE A PRIORI  
 
- In voormelde wet van 24 maart 1999 werd slechts een maximaal kader 

opgenomen, waarvan de invulling afhankelijk werd gemaakt van een 
behoefteraming opgemaakt door de korpschef; hij moest aangeven op welke 
wijze de inzet van één of meerdere referendarissen of parketjuristen zou 
leiden tot een betere rechtsbedeling.  
Conform de ideeën rond een grotere mobiliteit van het personeel in de hoven 
en rechtbanken werden de referendarissen en parketjuristen voorzien op het 
niveau van het rechtsgebied van een hof van beroep. Hun standplaats werd 
hun toegewezen naar gelang van de behoeften van de dienst, zoals deze tot 
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uiting kwamen in de evaluatieverslagen. In het kader van zijn management 
en toezichtopdracht zou de korpschef er moeten voor zorgen dat de 
referendaris niet werd aangewend als een veredelde secretaris voor de 
magistraat.  
De korpschef zou er moeten op toezien dat de inzet van een referendaris tot 
een kwalitatieve en kwantitatieve verhoging van de output van zijn parket of 
rechtbank leidde. De wetgever stelde dat ook op dit punt de korpschefs 
zouden geëvalueerd moeten worden43. 

 
- In de rechterlijke orde werd een gebrek aan expertise inzake human 

resources management vastgesteld.  
 
 
EVALUATIE A POSTERIORI  
 
In de begroting 2007 werden 246 betrekkingen van parketjuristen en 
referendarissen voorzien. Slechts 224 van deze betrekkingen zijn ingevuld. 
 
 

rechtsgebied Parketjuristen  Referendarissen 
   
Antwerpen 24 9 
Brussel 69 29 
Gent  14 9 
Luik 27 13 
Bergen 21 5 
TOTAAL 155 65 
FOD Justitie en 
andere  

4 betrekkingen 

 
Tab. 1 – Verdeling parketjuristen en referendarissen (2007) 

 
De verdeling is door de jaren heen geëvolueerd: 
 
Op het einde van de jaren negentig bestond een structureel probleem omwille 
van het feit dat de openstaande plaatsen van substituut niet werden ingevuld. 
Wegens de tweetaligheidvoorwaarden was in Brussel het probleem het grootst.  
 
Er werd getracht dit probleem op te lossen door middel van weddenverhogingen 
(zie punt 2.2.1). Als noodoplossing werden de hiaten opgevuld door beroep te 
doen op parketjuristen. De behoefteraming die werd gemotiveerd door de 
korpschefs, de eerste voorzitter en de procureur-generaal was dan ook in vele 
gevallen gebaseerd op een crisissituatie. 
 
Onder de derde legislatuur kwam de minister van Justitie met het College van 
eerste voorzitters en het College van procureurs-generaal een consensusmodel 
overeen. Bij de openstelling van een vacature besliste de rechterlijke orde 
voortaan zelf waar een parketjurist/referendaris werd toegekend.  
  
De wetgeving liet de bepaling van de functie-inhoud van deze nieuwe functies 
over aan de korpschef.  
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Naar verluidt zou, gelet op het gebrek aan substituten, in vele gevallen de 
functie-inhoud van de parketjurist de facto – op de handtekeningbevoegdheid na 
- dezelfde zijn als die van de substituut. “Ongelijk loon voor gelijk werk” is niet 
bepaald een stimulans voor de motivatie.  
 
Ook de grenzen tussen de functies referendaris/griffier en parketjurist/secretaris 
zijn in bepaalde gevallen niet duidelijk afgelijnd.  
 
Deze grens is nog vager geworden sinds de indiensttreding van contractuele 
personeelsleden niveau B met een diploma van professionele bachelor. In 
bepaalde entiteiten zijn parketjuristen met succes vervangen door professionele 
bachelors.  
 
 
 
De toekenning van referendarissen en parketjuristen, hoofdzakelijk op basis van 
een crisismanagement, leidde op termijn bij gebrek aan objectieve parameters 
tot een onevenwichtige verdeling. Een gebrek aan functiebeschrijvingen 
resulteerde in een overlapping van functies.  
 
Vandaar de noodzaak om functiebeschrijvingen te maken, zowel voor de 
magistraten als voor het ondersteunende personeel, in casu de juristen en de 
professionele bachelors.  
 
 
 
In een organisatie met meer dan 10.000 personen, zijn 4 experts in human 
resources management tewerkgesteld. Deze functie heeft nog geen statuut.  
 
 
 
Het is evident dat, wil de rechterlijke orde een modern personeelsbeleid voeren 
in al zijn facetten - opleiding, werkmethodes, psychosociale aspecten, 
professionele relaties, enz. .- dan dient er aanzienlijk te worden geïnvesteerd in 
deze expertise. Amateurisme en improvisatie moeten worden achterwege 
gelaten.  
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2.4. OPLEIDING MAGISTRATUUR & GERECHTSPERSONEEL  
 
 
In de begroting zijn de middelen voor de opleiding van de magistraten en het 
gerechtspersoneel opgenomen in basisalocatie 56.02.1201 “Uitgaven voor de 
aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de 
informatica-uitgaven)”   
 
Aangezien het aspect opleiding inherent verbonden is aan het voeren van een 
personeelsbeleid wordt deze uitgavepost besproken in het deel omtrent de 
personele middelen.  
 
Tijdens de periode in kwestie zijn de middelen voor de opleiding fors 
gestegen.Tussen 1995 en 2007 zijn ze verviervoudigd: van 532.000 euro tot 
2.537.000 euro.    
 
 

 constante € * 1000
1995 532  
1996 956  
1997 625  
1998 1.757  
1999 3.225  
2000 2.916  
2001 3.170  
2002 2.663  
2003 2.632  
2004 2.674  
2005 2.057  
2006 2.537  
2007 2.537  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab. 2 - Middelen besteed aan de opleiding (1995-2007) 

 
Fig. 9 - Evolutie van het budget opleiding (1995-2007)
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Er zijn verschillende regelgevende initiatieven genomen: 
 
- Bij de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van 

deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor 
de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van 
een evaluatiesysteem, kreeg de verenigde benoemingscommissie van de 
Hoge raad voor de Justitie de bevoegdheid om de richtlijnen en de 
programma’s voor te bereiden voor de permanente vorming van magistraten 
en de gerechtelijke stage.  

 
De bevoegde dienst bij het ministerie van Justitie zorgde, in samenwerking 
met de verenigde benoemingscommissie, voor de uitvoering van de 
programma's en de logistieke ondersteuning. 

 
- In voornoemde wet werd voor de eerste maal eveneens een bepaling 

opgenomen aangaande de beroepsopleiding van het gerechtspersoneel; de 
Koning kreeg de bevoegdheid om ze te organiseren (artikel 354, tweede lid 
van het Gerechtelijk Wetboek). Pas op 22 augustus 2006 werd hieraan 
uitvoering gegeven door het koninklijk besluit inzake de beroepsopleiding van 
sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde 
staan, op basis waarvan de opleidingscommmissie werd opgericht. 

 
- Bij de wet van 31 januari 200744 werd het Instituut voor gerechtelijke 

opleiding opgericht. Het werd bevoegd zowel voor de opleiding van de 
magistratuur en de gerechtelijke stagairs, als voor de opleiding van het 
gerechtspersoneel.  
Naar analogie van de privé-werknemers en van het federaal administratief 
openbaar ambt werd een opleidingsinspanning van 1,9% van de jaarlijkse 
loonmassa voorzien. Gelet op de budgettaire mogelijkheden, kon de drempel 
van 1,9 percent evenwel slechts geleidelijk worden bereikt. Er werd immers 
gepland de drempel het eerste jaar op 0,9 percent vast te leggen en deze 
gedurende de volgende vier jaren jaarlijks met 0,25 percent te doen 
toenemen.   

 
Voorbeeld op basis van de voorziene loonmassa voor 2006, zijnde 
545.314.000 EUR:  

 
1ste jaar: 4.907.826 EUR, zijnde 0,9%  
2de jaar: 6.271.111 EUR, zijnde 1,15% 
3de jaar: 7.639.396 EUR, zijnde 1,40% 
4de jaar: 8.997.681 EUR, zijnde 1,65% 
5de jaar: 10.360.966 EUR, zijnde 1,90% 

 
In vergelijking met 2007 betekent zulks een verviervoudiging van het budget. 

 
 
De permanente opleiding is een essentiële pijler van de modernisering. Het is 
onrealistisch te denken dat moderniseringsprocessen kunnen worden ontwikkeld 
zonder een zeer sterke opleidingspolitiek. Het Opleidingsinstituut zal in de 
toekomst als motor functioneren.  
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HOOFDSTUK 3. MATERIELE MIDDELEN 
 
 
 
In dit hoofdstuk worden de aan de rechterlijke orde ter beschikking gestelde 
materiële middelen besproken.  
 
Voor deze analyse werd bijgevolg gekeken naar de werkingskredieten van de 
bestaansmiddelenprogramma’s van de organisatieafdelingen 56 en 57. De 
gerechtskosten in strafzaken werden hier echter buiten beschouwing gelaten: 
rekening houdend met de omvang en het belang voor de werking van de 
rechterlijke orde, wordt de problematiek van de gerechtskosten afzonderlijk 
besproken in hoofdstuk 4. 
  
In onderhavig hoofdstuk wordt, bij wijze van achtergrond, eerst een globaal 
beeld geschetst van de aan de rechterlijke orde toegekende materiële middelen 
(punt 3.1). Vervolgens wordt nagegaan hoe de verschillende soorten kosten over 
de basisallocaties zijn verdeeld (punt 3.2.). Dan wordt nagegaan of de bepaling 
en evolutie van de jaar na jaar op de begroting van justitie ingeschreven 
werkingskredieten in enigerlei mate beleidskeuzes of strategische opties 
blootleggen (punt 3.3). Tenslotte wordt ingezoomd op een paar specifieke 
werkingskredieten (punt 3.4), om het hoofdstuk dan te beëindigen met een korte 
synthese en enkele aandachtspunten (punt 3.5). 
 
 
 
3.1. De werkingskredieten: basisgegevens 
 
 
Het geheel van materiële middelen voorzien in het bestaansmiddelenprogramma 
van de rechtsmachten bedroeg in 2007 182,133 miljoen euro. 
Voor datzelfde jaar bestond dit krediet uit bijna twee gelijke delen: de 
gerechtskosten in strafzaken enerzijds en de klassieke aan de werking van een 
organisatie verbonden materiële middelen anderzijds. 
 
De hierna volgende tabel en grafiek geven, voor de onderzochte periode, de 
evolutie weer van de materiële middelen, opgesplitst naar deze grote 
categorieën.  
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Werkingskosten 

(constante € * 1000) 
Gerechtskosten 

(constante € * 1000) 

Totaal 
materiële 
middelen 

(constante € * 
1000) 

1995 69.663,50 69,06% 31.214,52 30,94% 100.878,02 

1996 69.729,04 70,40% 29.318,51 29,60% 99.047,54 

1997 67.426,83 70,17% 28.669,40 29,83% 96.096,22 

1998 70.953,34 67,85% 33.623,65 32,15% 104.576,99 

1999 66.710,31 63,14% 38.945,98 36,86% 105.656,29 

2000 68.169,49 56,89% 51.657,89 43,11% 119.827,38 

2001 65.021,34 55,83% 51.446,99 44,17% 116.468,33 

2002 69.722,60 58,96% 48.536,16 41,04% 118.258,76 

2003 69.544,04 52,18% 63.725,37 47,82% 133.269,41 

2004 72.718,04 50,90% 70.136,04 49,10% 142.854,09 

2005 84.911,96 51,28% 80.660,75 48,72% 165.572,71 

2006 98.302,75 53,39% 85.828,40 46,61% 184.131,15 

2007 96.114,00 52,77% 86.019,00 47,23% 182.133,00 
 

Tab. 3 - Evolutie van de materiële middelen en hun opdeling (1995-2007) 
 

  
Het geheel van kredieten voor materiële middelen tussen 1995 en 2007 steeg 
met 80,55%, terwijl voor diezelfde periode de stijging voor de personele 
middelen 40,36% bedroeg.  
 
De spectaculaire toename van de materiële middelen is echter te wijten aan een 
boom van de gerechtskosten die in de loop van de dertien onderzochte jaren 
verdrievoudigd zijn. In hoofdstuk 4 wordt hierop in detail ingegaan. Daar waar in 
het begin van de onderzochte periode de gerechtskosten iets minder dan de helft 
van de werkingskosten en ongeveer een derde van de totale materiële middelen 
uitmaken, neemt hun stijging in absolute cijfers gestaag toe, evenals hun 
aandeel in de totale kost van de materiële middelen (die voor de laatste jaren 
rond de 50% ligt).  
 
De evolutie van de werkingskosten – los van de gerechtskosten – is heel anders. 
Berekend over het geheel van de onderzochte periode nemen deze kredieten toe 
met 37,97%. Deze stijging is echter niet rechtlijnig.  
 
Inderdaad, in de periode 1995 – 2003 evolueren de werkingskosten nauwelijks, 
weliswaar met een kleine inzinking tussen 1999 en 2001.  Op het einde van de 
eerste legislatuur valt er een daling van 4,24% te noteren t.o.v. 1995. Op het 
einde van de tweede legislatuur is er een stijging van 4,25% t.o.v. 1999, zodat 
men opnieuw op het niveau van 1995 komt. De vastgestelde stijging doet zich 
dus in werkelijkheid voor tijdens de laatste legislatuur: tussen 2003 en 2007 
bedraagt ze 38,21%. 
 
Globaal gezien is deze belangrijke stijging op korte termijn dus uiteindelijk een 
inhaalbeweging: het is een poging om de materiële evolutie te laten aansluiten 
bij de voor de onderzochte periode vastgestelde evolutie van de personele 
middelen. 
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Fig. 10 - Evolutie toegekende kredieten materiële middelen
en hun verdeling tussen gerechtskosten en andere werkingskosten 
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Wanneer de materiële middelen worden bekeken in functie van het gehele 
bestaansmiddelenprogramma van de rechtsmachten, dan schommelt hun 
aandeel daarin min of meer tussen de 18 en de 25%. Het aandeel is het grootst 
gedurende de laatste jaren, maar – zoals al eerder gesteld – is dit vooral te 
wijten aan de evolutie van de gerechtskosten.  
 
Het aandeel van de werkingskosten (met uitsluiting van de gerechtskosten) in 
het bestaansmiddelenprogramma van de rechtsmachten is veel stabieler in de 
tijd en schommelt tussen de 11 en 14%, zoals ook blijkt uit de tabel hieronder.  
 
 

  
Werkingskosten (exclusief 

gerechtskosten) 
(constante € * 1000) 

Totaal materiële middelen
(constante € * 1000) 

Bestaansmiddelen-
programma 

rechtsmachten 
(constante € * 

1000) 
1995 69.663,50 13,87% 100.878,02 20,08% 502.313,69 

1996 69.729,04 14,03% 99.047,54 19,93% 497.031,65 

1997 67.426,83 13,29% 96.096,22 18,94% 507.334,82 

1998 70.953,34 13,21% 104.576,99 19,47% 537.093,91 

1999 66.710,31 11,92% 105.656,29 18,87% 559.772,35 

2000 68.169,49 11,67% 119.827,38 20,51% 584.216,80 

2001 65.021,34 11,10% 116.468,33 19,87% 586.023,57 

2002 69.722,60 11,47% 118.258,76 19,45% 607.984,78 

2003 69.544,04 11,05% 133.269,41 21,17% 629.534,43 

2004 72.718,04 10,92% 142.854,09 21,46% 665.757,36 

2005 84.911,96 11,94% 165.572,71 23,28% 711.362,27 

2006 98.302,75 13,28% 184.131,15 24,87% 740.345,07 

2007 96.114,00 12,89% 182.133,00 24,43% 745.578,00 
 

Tab. 4  – Evolutie van de werkingskosten met uitsluiting van de gerechtskosten en van het geheel van de 
materiële middelen binnen het bestaansmiddelenprogramma van de rechtsmachten (1995-2007) 



 

 
 
3.2. De samenstelling van de werkingskredieten 
 
 
 
Welke kosten dienen door de werkingskredieten gedragen te worden? Hoe zijn 
deze kredieten gestructureerd? Welke informatie is hieromtrent beschikbaar? Op 
deze vragen wordt getracht hier een  antwoord te geven.  
 
Er zal gewerkt worden in twee stappen: vooreerst wordt voor 2007 een 
gedetailleerd beeld gegeven van alle basisallocaties die kredieten voorzien om 
materiële behoeften te dekken; vervolgens wordt, aan de hand van een aantal 
voorbeelden, een aantal ontwikkelingen verduidelijkt die de lijst en de structuur 
van de werkingskredieten in de loop van de onderzochte periode hebben 
doorgemaakt.  
 
 
 
3.2.1.  Werkingskredieten  - begroting 2007 
 
 
Binnen het bestaansmiddelenprogramma van de rechtsmachten, zijn de 
materiële middelen voornamelijk ondergebracht bij twee onderscheiden 
activiteiten: “werkingskosten” (activiteit 02) en “andere werkingsuitgaven” 
(activiteit 03).  Een derde activiteit bevat de kredieten die specifiek voor 
bepaalde informaticaprojecten zijn voorzien: “uitbreiding van de 
informaticatoepassingen: project Phenix en andere” (activiteit 05). 
 
De tabel hieronder geeft alle basisallocaties weer die de materiële middelen van 
de rechterlijke orde betreffen (uitgezonderd de gerechtskosten), met vermelding 
van de vastleggingskredieten die voor het begrotingsjaar 2007 zijn voorzien en 
het procentuele aandeel van elk van deze kredieten voor het geheel.  
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Activiteiten en basisallocaties 
(constante € 

*1000)   
02 1201 -  Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-
duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de 
informatica-uitgaven) 
 

55441,0 
 

57,68% 
 

02 1204 – Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot 
de informatica 
 

16682,0 
 

17,36% 
 

05 1204 - Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot 
de informatica (Project Phenix en andere) 
 

1500,0 
 

1,56% 
 

02 1206 – Huur van onroerende goederen 
 

93,0 
 

0,10% 
 

02 1207 – Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-
duurzame goederen en van diensten 
 

788,0 
 

0,82% 
 

02 1239 – Uitgaven m.b.t. werklastmeting binnen de 
rechterlijke orde 
 

4,0 
 

0,00% 
 

03 1221 – Representatiekosten van de gewone 
rechtsmachten 
 

168,0 
 

0,17% 
 

03 1225 – Kosten voor werking van de diensten voor 
fotokopie (met inbegrip van de kosten voor inbinding) 
 

2143,0 
 

2,23% 
 

03 1241 – Kosten voortvloeiend uit de internationale 
gerechtelijke samenwerking 
 

52,0 
 

0,05% 
 

03 3417 – Toelagen voor het gebruik, door de gerechtelijke 
diensten, van de bibliotheken van de balies in sommige 
gerechtsgebouwen 
 

30,0 
 

0,03% 
 

03 4303 – Vergoedingen uit te keren aan de provinciën en 
gemeenten (art. 77 tot 83 en 90 van de wet van 14 
februari 1961) 
 

288,0 
 

0,30% 
 

02 7401 – Uitgaven voor de aankoop van duurzame 
roerende goederen (met uitsluiting van de informatica-
uitgaven) 
 

6395,0 
 

6,65% 
 

02 7404 – Investeringsuitgaven inzake informatica 
 

10030,0 
 

10,44% 
 

05 7404 - Investeringsuitgaven inzake informatica (Project 
Phenix en andere) 
 

2500,0 
 

2,60% 
 

Totaal 96114,0 100,00% 
 

Tab. 5  – Detail van de kredieten voor de materiële middelen met uitsluiting  
van de gerechtskosten (2007) 

 
Op de begroting van 2007 bestaan de Werkingskosten (activiteit 02) uit zeven 
verschillende basisallocaties:  
 
- BESTENDIGE UITGAVEN VOOR DE AANKOOP VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN DIENSTEN 

(MET UITSLUITING VAN DE INFORMATICA-UITGAVEN) (02.1201): deze basisallocatie 
is de belangrijkste binnen de categorie “werkingskosten”. Zij is samengesteld 
uit vier artikels: 
 Erelonen 

Aankopen 
Energie 
Vergoedingen. 
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In de grafiek hieronder is de verdeling van deze kredieten voor 2007 
weergegeven.  

 
 

Fi g.  11 -  Best endi ge ui t gaven voor  de BA 1201 -  Aankoop van ni et -
duur z ame goeder en en van di enst en ( met  ui t s l ui t i ng van de 

i nf or mat i ca- ui t gaven)  ( 2007)

85,96%

11,18% 0,29%2,57%

1201 01 - Honor ar ia

1201 02 - Aankopen

1201 03 - Ener gie

1201 05 - Ver goedingen

 
 
 

Sinds de budgettaire hervormingen van eind jaren ’80, staan de bedragen per 
artikel niet meer in de begrotingstabellen. Zij zijn te vinden in de 
Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting en in de er als bijlage 
aan toegevoegde Globale verantwoordingen. Pro memorie: deze twee 
documenten, die samen met de door de minister ingediende algemene 
beleidsnota beantwoorden aan de door artikel 13 van de gecoördineerde 
wetten op de Rijkscomptabiliteit ingestelde verplichting, bevatten – zoals hun 
naam reeds aangeeft – inlichtingen over de verschillende 
uitgavencategorieën, niet alleen inzake de voorziene bedragen maar ook over 
de verantwoording van die bedragen.45 
 

. Van de vier artikelen die de basisallocatie “uitgaven voor de aankoop van 
niet-duurzame goederen en van diensten (met uitsluiting van de informatica-
uitgaven)”  uitmaken, zijn het de “Aankopen”  die inzake volume met kop en 
schouder boven de andere uitsteken.  Het betreft o.a. de kosten van telefoon 
en post, kleine bureelbenodigdheden, uitgaven voor het onderhoud van 
lokalen, meubilair, materieel en machines, aankoop van boeken evenals van 
tijdschriften- en krantenabonnementen, werkkledij, maar ook 
beroepsopleiding.  

 
. Het artikel "ERELONEN” heeft volgens de tabellen van de “globale 

verantwoordingen” betrekking op "prestaties van derden en erelonen van de 
niet tot de administratie behorende deskundigen” evenals op “diverse 
commissies, presentiegelden, reis- en verblijfskosten”. Deze omschrijvingen 
worden in de gepubliceerde documenten niet verder uitgelegd: het is 
bijgevolg moeilijk zich een duidelijk beeld te vormen van welke uitgaven juist 
met dit krediet betaald worden.  
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Door het vergelijken van verschillende basisallocaties kan men wel zien over 
welke uitgaven het niet gaat, maar een positieve bepaling van deze 
uitgavenpost is niet mogelijk. Zo kan gesteld worden dat de hier bedoelde 
erelonen verschillen van wat onder gerechtskosten betaald wordt, dat 
presentiegelden in geen geval betrekking hebben op raadsheren en rechters 
in sociale zaken of op rechters in handelszaken (want vervat in een aparte 
basisallocatie die deel uitmaakt van activiteit 04 Personeelsuitgaven 
magistraten) en dat onder de hier bedoelde reis- en verblijfskosten niet de 
kosten zitten die aan het personeel van de Rechterlijke Orde worden 
uitbetaald (vermits die deel uitmaken van het eveneens tot de basisallocatie 
Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van 
diensten behorende artikel “Vergoedingen”). Er kan dus alleen maar besloten 
worden dat onduidelijkheid troef is.  

 
Daarover ondervraagd, bevestigt de stafdienst Budget en Beheerscontrole 
van de FOD Justitie dat er geen omschrijving bestaat van de criteria die 
gevolgd moeten worden om concrete uitgavencategorieën bij deze of gene 
artikel van de hier behandelde basisallocatie onder te brengen. 

 
Deze dienst geeft bovendien ook aan dat de categorie “prestaties van derden 
en erelonen van de niet tot de administratie behorende deskundigen” 
bijgevolg heel diverse uitgaven kan dekken, zoals de kosten verbonden aan 
de uitoefening van de functie van Belgisch vertegenwoordiger bij Eurojust 
(huur, representatiekosten, vervoer) of nog kosten die voortvloeien uit de 
prestaties van gelegenheidsdeskundigen (hoogleraars, tolken, vertalers, etc.).  

 
 
. Het artikel "ENERGIE" laat toe alle uitgaven die betrekking hebben op het 

energieverbruik apart te bekijken: benzine en diesel voor vervoer, gas en 
stookolie voor verwarming, elektriciteit. Zoals bij alle andere tabellen in de 
Globale verantwoordingen, wordt ook het detailbeeld van deze kredieten 
weergegeven per organisatieafdeling en per programma (in dit geval 56.0: 
bestaansmiddelenprogramma van de gewone rechtsmachten). De Globale 
verantwoordingen bevatten bovendien ook een jaarlijkse tabel die de 
energiebalans weergeeft en voor het gehele departement Justitie voor elk van 
de bovenvermelde energiebronnen het verbruik weergeeft.  

 
Het is dus op basis van de gepubliceerde documenten wel mogelijk om  het 
totaal bedrag van de kredieten voor energie-uitgaven van de Rechterlijke 
Orde te kennen, maar het is daarentegen onmogelijk om het energieverbruik 
van de Rechterlijke Orde apart te kennen, laat staan om een beeld te krijgen 
van het verbruik van elk van zijn entiteiten. 

 
 
. Het artikel "VERGOEDINGEN" tenslotte, dient om de bedragen terug te betalen 

die de personeelsleden (magistraten en gerechtspersoneel) hebben 
uitgegeven aan “werkelijke lasten en materiële schade, enz.”: reis- en 
verblijfkosten, kilometervergoedingen, vergoedingen voor werkelijke lasten 
en materiële schade, onkosten, opdrachten naar het buitenland.  
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- ALLERHANDE WERKINGSUITGAVEN MET BETREKKING TOT DE INFORMATICA (02.1204): 
noch in de Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting noch in de 
Globale verantwoordingen wordt dit krediet besproken. Uit de schaarse 
informatie die hier kon worden ingewonnen blijkt dat dit krediet niet alleen 
dient voor informatica-verbruiksartikelen maar ook uitgaven dekt die 
voortvloeien uit de uitvoering van dienstencontracten met gespecialiseerde 
firma’s (bijv. ook om nieuwe toepassingen te ontwikkelen).  

 
- HUUR VAN ONROERENDE GOEDEREN (02.1206): noch in de Verantwoording van de 

algemene uitgavenbegroting noch in de Globale verantwoordingen wordt dit 
krediet besproken.  

 
- UITGAVEN VOOR UITZONDERLIJKE AANKOPEN VAN NIET-DUURZAME GOEDEREN EN VAN 

DIENSTEN (02.1207): de Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting 
geeft aan dat de kredieten van deze basisallocatie dienen om de uitgaven te 
dekken van het herinrichten van lokalen, zonder verdere precisering.  

 
- UITGAVEN MET BETREKKING TOT WERKLASTMETING BINNEN DE RECHTERLIJKE ORDE 

(02.1239): ook al blijkt dit niet uit de verantwoordingsstukken, het betreft 
hier uitsluitend de uitgaven die voortkomen uit de uitvoering van het contract 
met de firma die belast werd met de ontwikkeling van het instrument voor de 
werklastmeting bij het openbaar ministerie. De werkingskosten van het bij 
het College van Procureurs-generaal geïnstalleerde Bureau voor de 
werklastmeting worden immers gedragen door de algemene 
werkingskredieten.  

 
- UITGAVEN VOOR DE AANKOOP VAN DUURZAME ROERENDE GOEDEREN (MET UITSLUITING 

VAN DE INFORMATICA-UITGAVEN) (02.7401): de tabel in de Globale 
verantwoordingen deelt dit krediet op in materieel & machines, meubilair en 
vervoermiddelen. Er wordt geen verdere uitleg gegeven.  

 
- INVESTERINGSUITGAVEN INZAKE DE INFORMATICA (02.7404): noch in de 

Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting noch in de Globale 
verantwoordingen wordt enige uitleg gegeven. 

 
 
De Andere werkingsuitgaven (activiteit 03) worden, nog altijd in 2007, als volgt 
opgedeeld: 
 
- REPRESENTATIEKOSTEN VAN DE GEWONE RECHTSMACHTEN (03.1221): zoals 

aangegeven in de Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting dient 
het krediet van deze basisallocatie om de kosten te dragen met betrekking tot 
de organisatie van recepties en ontvangst van personen in het kader van de 
beroepsactiviteiten. In zekere zin vormt deze begrotingspost een proefballon 
voor de decentralisatie: zoals uitgelegd in de verantwoording van de 
algemene uitgavenbegroting, werd (op basis van een forfaitair bedrag 
bepaald per type gerechtshof) een fictieve enveloppe gedefinieerd voor elke 
hogere autoriteit in functie van de werkelijke noden van de vorige jaren. Het 
krediet van deze fictieve enveloppen wordt op lokaal niveau beheerd.  
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- KOSTEN VOOR WERKING VAN DE DIENSTEN VOOR FOTOKOPIE (MET INBEGRIP VAN DE 
KOSTEN VOOR INBINDING) (03.1225): de verantwoording van de algemene 
uitgavenbegroting stelt dat dit krediet dient voor de huur van 
fotokopieertoestellen en de aankoop van papier voor fotokopiediensten en 
afdruktaken.  

 
- GERECHTSKOSTEN IN CRIMINELE, CORRECTIONELE EN POLITIEZAKEN (DE KOSTEN VOOR 

VERVOER VAN DE NAAR DE GRENS GEBRACHTE VREEMDELINGEN WORDEN MET DE 
GERECHTSKOSTEN GELIJKGESTELD EN VOLGENS DEZELFDE TARIEVEN VEREFFEND). – 
KOSTEN VAN BETEKENING DER UITZETTINGSBESLUITEN. – VERGOEDINGEN IN DE BIJ 
ARTIKEL 447 VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING EN IN DE WET OP DE VOORLOPIGE 
HECHTENIS VOORZIENE GEVALLEN. – VERGOEDING VAN SCHADE GELEDEN BIJ EEN 
GERECHTELIJK OPTREDEN. – KOSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE TOEPASSING DER WET 
BETREFFENDE DE GERECHTELIJKE BIJSTAND EN DE TOELATING OM KOSTELOOS TE 
PROCEDEREN (WET VAN 10 OKTOBER 1967). – KOSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE 
ROGATOIRE COMMISSIES (03.1240). Deze basisallocatie wordt hier niet 
besproken: zoals bij het begin van dit hoofdstuk vermeld, vormt ze het 
onderwerp van hoofdstuk 4.   

 
- KOSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE INTERNATIONALE GERECHTELIJKE SAMENWERKING 

(03.1241): met dit krediet worden volgens de Verantwoording van de 
algemene uitgavenbegroting door de Belgische autoriteiten initiatieven 
ondersteund inzake strafrechterlijke samenwerking op supranationaal niveau.  
Zo moest het krediet in 2007 dienen voor de samenwerking met het 
Internationaal strafgerechtshof in Den Haag en om een antwoord te geven op 
de vragen tot samenwerking vanwege het Internationaal Tribunaal voor 
voormalig Joegoslavië, het Internationaal Tribunaal van Rwanda en het 
Tribunaal voor Sierra Leone.   

 
- TOELAGEN VOOR HET GEBRUIK, DOOR DE GERECHTELIJKE DIENSTEN, VAN DE 

BIBLIOTHEKEN VAN DE BALIES IN SOMMIGE GERECHTSGEBOUWEN (03.3417): in de 
Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting wordt, zonder verdere 
commentaar, vermeld dat enkel de bibliotheken van de balies van Antwerpen, 
Brugge, Kortrijk en Luik in deze toelage betrokken zijn.  

 
- VERGOEDINGEN UIT TE KEREN AAN DE PROVINCIËN EN GEMEENTEN (ART. 77 TOT 83 EN 

90 VAN DE WET VAN 14 FEBRUARI 1961) (03.4303): het betreft een krediet dat 
bestemd is om gemeenten te vergoeden voor het ter beschikking stellen van 
lokalen voor sommige vredegerechten.  

 
Voor het begrotingsjaar 2007 tenslotte, bevat het bestaansmiddelenprogramma 
voor de rechtsmachten nog een derde activiteit die materiële middelen betreft, 
genaamd UITBREIDING VAN DE INFORMATICATOEPASSINGEN: PROJECT PHENIX EN ANDERE 
(activiteit 05). Deze activiteit is samengesteld uit twee basisallocaties: 
 
- ALLERHANDE WERKINGSUITGAVEN MET BETREKKING TOT DE INFORMATICA (05.1204): in 

de Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting wordt deze 
basisallocatie niet verder besproken.   
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- INVESTERINGSUITGAVEN INZAKE INFORMATICA (05.7404): in de Verantwoording van 
de algemene uitgavenbegroting wordt eraan herinnerd dat dit specifiek 
vastleggingskrediet tijdens de begrotingscontrole van 2004 werd toegekend 
“teneinde verschillende informaticaprojecten waaronder het project Phenix tot 
een goed einde te brengen”.   De andere meegedeelde elementen betreffen 
de bestemming van de gevraagde kredieten. De aard van de uitgaven wordt 
enkel aangegeven met de term “uitrusting” en de bedoeling verder te gaan 
met “verschillende informaticaprojecten waaronder Phenix”.   

 
 
 
Wat kan onthouden worden van deze voorstelling van de voor de materiële 
noden van de Rechterlijke Orde op de begroting van 2007 voorziene kredieten? 
 
De criteria die gebruikt worden om de begrotingskredieten onder te brengen bij 
deze of gene activiteit zijn verre van duidelijk wanneer het gaat om het 
onderscheid tussen Werkingskosten en Andere Werkingsuitgaven; voor zover 
kon worden nagegaan worden zij niet uitgelegd in de gepubliceerde stukken.  
 
Voor de informaticakredieten is het vanuit een bekommernis voor meer 
transparantie vanzelfsprekend interessant dat projecten die in ontwikkeling zijn 
in aparte basisallocaties zijn opgenomen.  Maar dit is pas echt nuttig indien de 
band met die projecten concreet en duidelijk is, en dit laatste lijkt niet echt het 
geval te zijn.  
 
Ook al wordt hiermee enkel een open deur ingetrapt, het blijft frappant hoe de 
titels van de basisallocaties erg kunnen verschillen in duidelijkheidsgraad.  
 
Tevens is het zo dat bepaalde basisallocaties een heel specifieke categorie 
betreffen, terwijl anderen een waaier van soms erg uiteenlopende kosten kunnen 
bevatten.  
 
Door al deze kenmerken wordt men van het doornemen van de begroting niet 
altijd veel wijzer, ook al beperkt men zich tot één begrotingsjaar. En wat dan te 
zeggen wanneer de begrotingen van meerdere opeenvolgende jaren worden 
vergeleken?  
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3.2.2  De samenstelling van de werkingskredieten: een voortdurende 
ontwikkeling 
 
 
In de onderzochte periode zijn de basisallocaties en hun organisatie inderdaad in 
voortdurende evolutie.  
 
Er zijn daarbij meerdere scenario’s mogelijk.  
 
 
Het eenvoudigste maar ook meest voorkomende scenario is dit waarbij een 
nieuwe basisallocatie wordt gecreëerd met een krediet om eveneens nieuwe 
uitgaven te dekken. Dit is wat er in 2003 gebeurt met het creëren van de 
basisallocatie Uitgaven met betrekking tot werklastmeting binnen de Rechterlijke 
Orde. 
Tussen haakjes, de Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting is in dit 
verband bijzonder laconiek: naast de omschrijving wordt enkel “nieuw” vermeld, 
terwijl onder de verklarende nota kortweg “zie omschrijving” staat. Toch gaat het 
om een voor dat jaar voor het eerst ingeschreven krediet van 625.000 euro. De 
beleidsnota van de minister van Justitie is gelukkig iets duidelijker: het nieuwe 
krediet wordt er in vermeld, evenals het gebruik dat men ervan wil maken.46 
 
 
Het gebeurt ook dat de omschrijving van een basisallocatie lichtjes wordt 
gewijzigd om er een andere samenstelling en bestemming van het eronder 
ingeschreven krediet mee te verantwoorden. Dit is wat vanaf 1997 gebeurt met 
de representatiekosten. Tot 1996 betrof het Representatiekosten van het Hof van 
Cassatie. Nadien wordt de omschrijving veranderd in Representatiekosten van de 
gewone rechtsmachten en wordt het bijbehorende krediet vanzelfsprekend ook 
aangepast.  
 
 
Meer voorkomend en iets ingewikkelder is het in het leven roepen van een 
nieuwe basisallocatie die kredieten bevat die ook al gedurende de vorige 
begrotingsjaren bestonden maar toen in een groter geheel ingebed zaten.  
In 2001 worden op die manier verschillende basisallocaties gecreëerd, 
voornamelijk voor kredieten betreffende informatica-uitgaven: werkingsuitgaven 
enerzijds, investeringskredieten anderzijds. In dit laatste geval betrof het een 
overheveling van kredieten tussen twee basisallocaties van eenzelfde activiteit 
(nl. werkingskosten). Maar dit is niet altijd het geval.  
 
 
De nieuwe basisallocatie kan ook gecreëerd worden binnen een andere activiteit 
dan deze waar de kredieten zich oorspronkelijk bevonden. Zo wordt in 2001 een 
basisallocatie gecreëerd om er de presentiegelden voor raadsheren en rechters in 
sociale zaken en rechters in handelszaken in af te zonderen. De basisallocatie 
wordt logischerwijze opgenomen onder Personeelsuitgaven magistraten 
(activiteit 04). Toch ressorteerden de kredieten die nu onder de nieuwe 
basisallocatie worden ingeschreven tot dan onder de basisallocatie Bestendige 
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uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten, die 
ressorteerden onder Werkingskosten (activiteit 02). 
 
 
Soms worden nieuwe kredieten ook toegekend voor reeds specifieke projecten, 
terwijl er reeds gelijkaardige kredieten in de begroting zijn opgenomen.  Om 
deze nieuwe kredieten te onderscheiden wordt dan bijv. een nieuwe activiteit 
gecreëerd.  Dit was het geval in 2005 met de Uitbreiding van de 
informaticatoepassingen: project Phenix en andere (activiteit 05). 
Toch worden niet alle nieuwe projecten systematisch op deze manier behandeld 
en zijn zij bijgevolg ook niet zo gemakkelijk opspoorbaar.  
 
Zoals hierboven reeds aangetoond werd, gaat het creëren van een nieuwe 
(specifieke) basisallocatie vaak gepaard met een overheveling van kredieten 
vanuit een andere (meer algemene) basisallocatie.  Wat gebeurt er dan met die 
laatstgenoemde basisallocatie?  
 
 
In het beste geval wordt de benaming veranderd, hetgeen meteen duidelijk 
maakt dat de structuur van de eronder ingeschreven kredieten is gewijzigd t.o.v. 
de vorige jaren.   Zo draagt de basisallocatie Bestendige uitgaven voor de 
aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten sinds 2001 de vermelding 
“(met uitsluiting van de informatica-uitgaven)”. Hetzelfde geldt voor de Uitgaven 
voor de aankoop van duurzame roerende goederen.  
 

 
Daarentegen, bij het creëren van de basisallocatie Presentiegelden toegekend 
aan de sociale raadsheren en rechters en aan de rechters in handelszaken, wordt 
de benaming van de basisallocatie waartoe deze kredieten tot dan behoorden, 
niet aangepast (Bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame 
goederen).  Zelfs in de gedetailleerde tabellen van de Globale verantwoordingen, 
blijft de omschrijving van de rubriek ongewijzigd: Verschillende commissies – 
presentiegelden – reis- en verblijfskosten.  
 
Het komt soms ook voor dat een basisallocatie verdwijnt. Tijdens de onderzochte 
periode is dat het geval voor “Allerhande uitgaven die voortvloeien uit de 
levering van informatiesystemen bestemd voor de vredegerechten, de 
politierechtbanken, de politieafdelingen van de parketten en de burgerlijke 
griffies van de hoven van beroep”.  
 
 

* * * 
 
 
Vanzelfsprekend kunnen deze wijzigingen deels worden verklaard door de 
evolutie van de werkelijkheid. Anderzijds getuigen zij ook duidelijk van een 
bekommernis om de alsmaar toenemende kredieten te verduidelijken en de 
verantwoorden.   
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Deze voortdurende wijzigingen die vooral voorkomen in dit gedeelte van de 
begroting waar het om de materiële middelen gaat, zijn dus niet alleen normaal 
en dikwijls nodig om zich aan de realiteit aan te passen, vaak dienen ze ook de 
transparantie van de kredieten. Bovendien dient onderlijnd dat de wijzigingen in 
de samenstellende delen van de begroting (organisatieafdeling, programma, 
activiteit, basisallocatie) meestal gedocumenteerd zijn.  
 
Toch bemoeilijken deze veranderingen soms ernstig de voor een vergelijking in 
de tijd noodzakelijke wedersamenstelling van coherente reeksen. Om op basis 
van de gepubliceerde stukken een reconstructie van de kredieten te maken moet 
immers tegelijkertijd rekening gehouden worden met vier soorten documenten: 
de begrotingstabellen, de verantwoording van de algemene uitgavenbegroting, 
de globale verantwoordingen en de beleidsnota’s van de achtereenvolgende 
ministers van Justitie.  
 
Bovendien is de manier waarop deze documenten in de loop der jaren zijn 
gepubliceerd frequent gewijzigd. Zelfs als men enkel naar de laatste jaren kijkt 
en ondanks de ontegensprekelijke inspanningen om te systematiseren in het 
verleden, kan enkel vastgesteld worden dat deze systematisering nog kan 
verbeteren.  
 
Toch is het nut van deze oefening niet abstract of theoretisch.  
 
Het onderzoek van de evolutie van de begroting is een essentieel element in de 
evaluatie van het beleid. Het komt er bijgevolg op neer om een correct 
onderzoek van deze evolutie mogelijk te maken voor een langere periode: 
sommige trends of cycli zullen pas op middellange of lange termijn aan de 
oppervlakte komen, en ook beleidseffecten manifesteren zich soms slechts heel 
geleidelijk.  
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3.3.  Werkingskredieten en beleidskeuzes 
 
 
Op basis waarvan, los van het niveau van de uitgaven van de voorgaande jaren, 
worden de werkingskredieten bepaald? Welke beslissingen worden op basis 
waarvan genomen om hun ontwikkeling te sturen?  
 
De bij het budget gevoegde verantwoordingsdocumenten kunnen hierop slechts 
weinig antwoorden geven.  
 
 
Toegegeven, per definitie staan de werkingsuitgaven los van het gevoerde 
beleid.   
Maar dit hoeft niet te betekenen dat het gevoerde beleid geen invloed zou 
hebben op de evolutie van deze kredieten. Als de verantwoording bij de 
materiële kredieten veelal een verband legt met een of ander nieuw initiatief, 
inzake personeel bijvoorbeeld, dan is deze verantwoording hoofdzakelijk 
beschrijvend en wordt weinig verwezen naar de nagestreefde doelstellingen.   
 
 
 
Dat de werkingsuitgaven los staan van het gevoerde beleid, betekent niet dat 
het onmogelijk of ongepast zou zijn om een duidelijk en coherent beleid te 
voeren over de inzet of het beheer van deze kredieten, ook al wordt een deel van 
deze werkingskredieten bepaald door factoren waar men niet of nauwelijks vat 
op heeft.  
 
Maar ook daar werpen de bij de begroting gevoegde 
verantwoordingsdocumenten maar weinig licht op; zelden gaat het verder dan 
om een opsomming van factoren die een invloed hadden op de stijging of daling 
van het krediet.  
 
Ook al is er tijdens de laatste onderzochte jaren een trend waar te nemen om 
bepaalde kredieten meer te verantwoorden, dan nog blijven die 
verantwoordingen meestal beperkt. Soms worden de verklarende nota’s ook 
eenvoudigweg letterlijk van jaar naar jaar overgedragen.  
 
 
 

* * * 
 
 
In dit kader is het nuttig eraan te herinneren dat het Rekenhof tussen juni 2002 
en eind 2003 een audit uitvoerde van de Dienst Gebouwen en Materieel (DGM). 
In die tijd was deze dienst niet enkel (zoals vandaag) belast met het 
aankoopbeleid voor de magistratuur maar ook voor de justitiehuizen. De audit 
had betrekking op 250 aankoopdossiers voor de begrotingsjaren 2001 en 2002.47 
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Rekening houdend met de aandacht die Justitie in die tijd kreeg in het 
Parlement, de omvang van de middelen om de werkingsuitgaven en 
investeringen voor de magistratuur en de justitiehuizen te dekken, en de evolutie 
van deze uitgaven, organiseerde het Rekenhof zijn audit rond vier 
onderzoeksvragen. De eerste vraag is wat de doelstellingen zijn van de Minister 
van Justitie en de administratie voor het aankoopbeleid ten behoeve van de 
magistratuur en de justitiehuizen. De tweede in welke mate waarborgt de 
organisatie van de DGM een doelmatige werking. De derde vraag is of het  
aankoopproces voldoet aan de voorwaarden van doelmatigheid? En de vierde 
vraag die zich stelt is hoe de begroting wordt voorbereid, onderbouwd en na 
uitvoering verantwoord aan de Minister en het parlement. 
 
In de besluiten van de audit werden volgende punten benadrukt: 
 
- het aankoopbeleid wordt niet gestuurd en bewaakt a.d.h.v. vastgelegde 

strategische en operationele doelstellingen; een jaarlijks behoeftenplan 
ontbreekt; prioritaire noden kunnen bijgevolg niet bepaald worden; 

 
- de DGM gedraagt zich als een “louter uitvoerende dienst”; een aantal 

kenmerken van een moderne organisatie ontbreken; het informaticasysteem 
wordt onderbenut op het vlak van beheer van informatie, evaluatie van de 
werkprocessen en kredietbeheer; 

 
- een beschrijving, evaluatie en systematische bijsturing van de werkprocessen 

ontbreekt, waardoor bestellingen worden behandeld in volgorde van 
binnenkomen (zonder het vastleggen van prioriteiten) en er onvoldoende 
gelet wordt op de termijnen tussen bestelling en levering, de naleving van 
administratieve en technische voorwaarden of de kwaliteit van de geleverde 
producten; 

 
- in geen enkele fase van het budgettair proces wordt aan minister of 

parlement globale informatie gegeven over de aankoop van materieel, of 
wordt de link gelegd met beleidsdoelstellingen of met beoogde resultaten. 

 
Tevens werden een reeks aanbevelingen geformuleerd.  
 
De FOD Justitie kreeg toentertijd de gelegenheid zijn standpunt kenbaar te 
maken, eerst schriftelijk en vervolgens ook tijdens het horen in het parlement 
van de Directeur-generaal van de Rechterlijke Organisatie en de Voorzitter van 
het directiecomité.  
 
In hun antwoord hebben deze laatsten (die niet in functie waren in de periode 
dat de dossiers behandeld werden die het voorwerp van de audit zouden 
vormen) een reeks beslissingen en nieuwe pistes aangegeven die minstens een 
begin van antwoord op de kritiek van het Rekenhof inhielden. Zo vermeldden zij 
onder meer de invoering door het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie 
van een geïnformatiseerd aankoopsysteem, het richten van het aankoopbeleid op 
gegroepeerde aankopen, de uitwerking van een binnen het departement 
geïntegreerd management- & operationeel plan (met strategische en 
operationele objectieven op elk niveau en vertaald naar elke dienst – waaronder 
DGM – toe, en (eveneens in dit kader) het instellen van een beheersmodel dat 
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gemeenschappelijk is aan alle verticale directoraten-generaal en opgevolgd zou 
worden door de horizontale directoraten-generaal. 
 
 
 
Het zou nu, twee jaar na de bespreking van het rapport en de aanbevelingen van 
het Rekenhof, ongetwijfeld interessant zijn opnieuw de realiteit in kaart te 
brengen en na te gaan in welke mate de toen geopperde pistes daadwerkelijk tot 
een verbetering van de in het auditrapport aangehaalde pijnpunten heeft geleid.   
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3.4.  Een aantal posten onder de loep 
 
 
Ondanks alle voorbehoud omtrent de begrotingsdocumenten blijft het toch 
interessant de evolutie van een aantal voor de werkingsuitgaven toegekende 
kredieten van naderbij te bekijken.   
 
 
 
3.4.1.  Werkingskredieten sensu stricto en investeringskredieten 
 
 
Zoals reeds gesteld in punt 3.1 is het geheel van de materiële middelen (met 
uitsluiting van de gerechtskosten) voor de totale periode met bijna 38% 
toegenomen.  Het grootste deel van die stijging situeert zich in de laatste 
regeringsperiode.  
 
Wanneer dit geheel echter opgedeeld wordt naar investeringskosten enerzijds en 
werkingskosten in de enge zin van het woord anderzijds, dan ziet het bekomen 
beeld er lichtelijk anders uit, zoals blijkt uit de tabel en de grafiek hieronder.  
 
 

  

Werking sensu stricto 
(constante € * 1000) 

Investeringen 
(constante € * 1000) 

Materiële 
middelen 
exclusief 

gerechtskosten 
(constante € * 

1000) 
1995 42 285,77 60,70% 27 377,77 39,30% 69 663,54 
1996 44 559,38 63,90% 25 169,66 36,10% 69 729,04 
1997 44 460,08 65,94% 22 966,74 34,06% 67 426,83 
1998 48 955,20 69,00% 21 998,14 31,00% 70 953,34 
1999 49 357,51 73,99% 17 352,80 26,01% 66 710,31 
2000 50 747,24 74,44% 17 422,25 25,56% 68 169,49 
2001 51 301,35 78,90% 13 719,99 21,10% 65 021,34 
2002 56 722,97 81,36% 12 999,63 18,64% 69 722,60 
2003 58 872,80 84,66% 10 671,23 15,34% 69 544,04 
2004 59 969,54 82,47% 12 748,50 17,53% 72 718,04 
2005 64 100,29 75,49% 20 811,66 24,51% 84 911,96 
2006 73 831,10 75,11% 24 471,65 24,89% 98 302,75 
2007 77 189,00 80,31% 18 925,00 19,69% 96 114,00 

 
Tab. 6  – Evolutie van het geheel van de materiële middelen (met uitsluiting van de 

gerechtskosten) en hun opdeling in werkingskosten sensu stricto en investeringskosten 
 (1995-2007) 

 
 
Het volume van de investeringskosten in enge zin is steeds veel belangrijker dan 
het bedrag van de investeringen. Maar het aandeel van elk van hen in het geheel 
van de materiële middelen (exclusief gerechtskosten) verandert sterk doorheen 
de tijd. De uitersten situeren zich in 1995 (aandeel van de investeringskredieten 
is 39,30%) en 2003 (aandeel van de investeringskredieten is slechts 15,34%).  
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Wanneer de evolutie van beide soorten kredieten apart wordt bekeken, dan valt 
op dat tussen begin en einde van de beschouwde periode het niveau van de 
investeringen met ca. 30,87% is gedaald, terwijl in diezelfde periode de 
werkingskosten sensu stricto daarentegen met 82,54% zijn gestegen.   
 
 

Fig. 12 - Vergelijking evolutie werkingskredieten stricto sensu en 
investeringskredieten (1995 - 2007)
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De eerste regeringsperiode was gekenmerkt door een groot aandeel van de 
investeringskredieten, weliswaar met een dalende tendens gedurende deze vier 
jaar. 
 
Het is een feit dat sinds de jaren ’90 Justitie bijzondere aandacht kreeg en er een 
opeenvolging kwam van plannen die elk ook een budgettair ondersteuningsluik 
hadden, wat uiteindelijk uitmondde in het “meerjarenplan voor Justitie” van 18 
juni 1993. Zoals vermeld in de “Algemene beleidslijn” van de minister van 
Justitie voor het begrotingsjaar 1995, is er voorzien dat dit plan budgettaire 
gevolgen heeft tot in 1997. Een van de basisbeginselen van het plan is “een 
aangepaste uitrusting waarborgen”.48 Op te merken valt dat de 
verantwoordingsdocumenten niet toelaten zich een beeld te vormen van de 
genomen opties, de concrete nagestreefde doelstellingen of de gemaakte 
keuzen.  
 
Het aandeel van de overeenstemmende werkingskosten sensu stricto zijn voor 
deze vier jaren dus eerder zwak. Dit mag echter niet verhullen dat in absolute 
cijfers de werkingskosten toch met 16,72% stijgen tussen het eerste en het 
laatste jaar van deze regeringsperiode.  
 
Gedurende de tweede regeerperiode zet deze stijgende trend zich voort, 
weliswaar eerder zwakjes tot 2002. Toch is er tussen het eerste en laatste jaar 
van de regeringsperiode een stijging met 19,28% 
In diezelfde periode is er een sterke inkrimping van de investeringskredieten. 
Tussen begin en einde van de legislatuur daalt hun niveau met 38,5%. 
 



 

In de derde regeringsperiode zet de stijging van de werkingskredieten zich 
versneld door, met een stijging van 31,11% tussen het eerste en het laatste 
jaar. De investeringskredieten worden weer opgetrokken, want in 2007 liggen ze 
77,35% boven het bedrag van 2003.  
 
 
Toch moet opgemerkt worden dat de vergelijking tussen het eerste en het 
laatste jaar van een regeerperiode een wat scheefgetrokken beeld geeft. 
Investeringskredieten vertonen voor elk van de drie onderzochte regeerperioden 
een inzinking in het laatste jaar. Dit hoeft niet te verwonderen: grote projecten 
vinden eerder in het begin van een regeerperiode plaats, in een periode van 
voorzichtige en lopende zaken is het ook moeilijker om dergelijke kredieten te 
verkrijgen.  
 
Dit wijzigt echter niet grondig de waargenomen trend.  
 
 
Bovendien kan men vaststellen dat de vermindering van de investeringskredieten 
eerder in het midden van de periode optreedt, als een middel om de stijging van 
de begroting onder controle te houden: deze vermindering brengt immers de 
stijging van het geheel van “werkingskredieten + investeringskredieten” tot 
stilstand. Dit blijkt uit de grafiek hieronder.  
 
 

Fig. 13 - Evolutie werkingskredieten verdeeld in werking stricto 
sensu en investeringen (1995 - 2007)
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Dit vormt een belangrijke beleidskeuze die voldoende aandacht moet krijgen: 
vermits dergelijke keuze ook gevolgen heeft voor de toekomst, loont het zeker 
de moeite om er een parlementair debat over te houden.  
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3.4.2.  De informatica-uitgaven 
 
 
Ondanks de gedane inspanningen, bleek het niet mogelijk de uitgaven i.v.m. de 
informaticamiddelen voor de gehele onderzochte periode te isoleren. Vanaf 1998 
zijn werkingskosten voor informatica weliswaar identificeerbaar binnen de 
basisallocatie 1201, maar de investeringskredieten inzake informatica blijven tot 
2001, gegroepeerd  met  de andere investeringskredieten (waarvan ze niet 
kunnen onderscheiden worden), deel uitmaken van basisallocatie 7401. 
 
Toch liepen er gedurende de periode 1995-1999 verschillende 
informaticaprojecten waarvoor de kredieten waren voorzien in een specifieke 
basisallocatie binnen de Andere werkingsuitgaven: 03.7414 – “Allerhande 
uitgaven die voortvloeien uit de levering van informatiesystemen bestemd voor 
de vredegerechten, de politierechtbanken, de politieafdelingen van de parketten 
en de burgerlijke griffies van de hoven van beroep”. Deze basisallocatie 
verdween vervolgens van de begrotingstabellen.  
 
Welke waren de kredieten die gedurende de periode dat bovenvermelde 
basisallocatie bestond voorzien waren om de werkingsuitgaven en investeringen 
inzake informatica te dekken?  Een zeker antwoord kan hier niet gegeven 
worden; te meer ook door het fluctuerend karakter van de investeringskredieten 
is het pas vanaf 2001 mogelijk met zekerheid de evolutie van deze bijzondere 
kredieten te volgen.  Deze gegevens staan in de tabel en grafiek hieronder.   
 
 

 
56 02 1204
Werkingsk. 
algemeen 

56 05 1204 
Werkingsk. 

Project 
Phenix en 

andere  

% 
Werkingsk.

56 02 7404
Invest. 

algemeen 

56 05 7404
Invest. 
Project 

Phenix en 
andere 

% 
Invest. 

TOTAAL 
(constante 
€ * 1000) 

2001 9.566,34  53,50% 8.314,85   46,50% 17.881,19

2002 9.004,74  53,45% 7.843,87   46,55% 16.848,62

2003 11.067,99  66,49% 5.577,67   33,51% 16.645,65

2004 11.632,55  60,22% 7.683,49   39,78% 19.316,04

2005 12.057,25 1.542,90 49,74% 11.170,60 2.571,50 50,26% 27.342,25

2006 12.692,58 1.522,50 51,99% 10.590,51 2.537,50 48,01% 27.343,09

2007 16.682,00 1.500,00 59,20% 10.030,00 2.500,00 40,80% 30.712,00
 

Tab. 7  – Evolutie van de kredieten voor informatica-uitgaven (2001-2007) 
 
 
Men kan vaststellen dat voor deze gehele periode de twee categorieën van 
informaticakredieten zich anders tot elkaar verhouden dan wat voor het geheel 
van de werkingskosten en investeringen geldt. Het niveau van de investeringen 
is hier immers permanent hoog, een serieuze vermindering in 2003 niet te na 
gesproken (mogelijk te wijten aan het eerder aangehaalde fenomeen van “einde 
regeerperiode”).  
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Een belangrijke inhaalbeweging vindt plaats in 2005 en 2006, tegelijk met het 
invoeren (op de begroting van 2005) van een nieuwe activiteit die specifiek 
gewijd is aan de kredieten voor informaticaprojecten “Phenix en andere”. 
 
Op dat moment neemt het aandeel van de werkingskosten in het geheel 
proportioneel sterk af, wat niet belet dat het bedrag van deze kredieten toch 
blijft stijgen. De voor informatica bestemde werkingskredieten die in 2007 zijn 
voorzien, bedragen aldus het dubbele van wat in 2001 was voorzien (stijging met 
90,06%).  
 
De investeringskredieten tenslotte stijgen met 50,69% t.o.v. 2001. 
 

Fig. 14 - Evolutie van de toegekende kredieten voor informatica 
(2001-2007)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1.
00

0 
co

ns
ta

nt
e 

€

56 05 7404 Invest.
Phenix en projecten

56 02 7404 Invest.

56 05 1204 Werking
Phenix en projecten

56 02 1204 Werking

 
 
In het begin van dit rapport werd uitgelegd om welke methodologische reden er 
voor werd gekozen te werken met de initiële kredieten. Men mag dan ook niet uit 
het oog verliezen dat men op die manier een “voorafbeelding” krijgt die sterk 
kan verschillen van wat uiteindelijk gerealiseerd wordt.  
 
Zo kon het Rekenhof op basis van door de FOD Justitie meegedeelde cijfers 
aantonen dat “de analysefase van het Phenixproject, die oorspronkelijk in 2002 
klaar moest zijn, pas in 2003 is afgerond” en vaststellen “eind 2004 was de 
ontwikkeling van de applicaties in de jurisdicties niet af, zodat ze werd 
verschoven naar 2005, het jaar waarin de eerste tests moesten plaatsvinden”. Er 
wordt ook benadrukt dat er voor de ontwikkeling van het technisch kader extra 
kosten zijn ten bedrage van 1,3 miljoen euro, met als reden “dat er via 
onderhandelingsprocedure een bijkomende opdracht moest worden gegund aan 
de aannemer van de oorspronkelijke opdracht”.  Het Rekenhof besluit: “ten 
aanzien van de initiële ramingen waarbij ervan uitgegaan werd dat het project 
voornamelijk ten laste van de begrotingen van de jaren 2002 tot 2005 zou 
komen, moet de, weliswaar complexe concretisering ervan aankijken tegen een 
onbetwistbare achterstand. De voltooiing is nu gepland voor 2007 of 2008”.49 
 
Gehoord door het Parlement op 21 april 2005 ter gelegenheid van de bespreking 
in de Commissie Justitie van het wetsontwerp tot oprichting van het 
informatiesysteem Phenix, gaf de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD 
Justitie een reeks gegevens betreffende de vastleggingen en ordonnanceringen 
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die in het kader van het Phenixproject werden gerealiseerd (op een moment dat 
er in de begroting nog geen specifieke activiteit was voorzien). Daaruit bleek dat 
er in 2004 voor 8,25 miljoen euro was geordonnanceerd en de vastleggingen 
11,5 miljoen euro bedroegen.50 
 
Het onderbrengen van informaticaprojecten in afzonderlijke activiteiten op de 
begroting verhoogt de transparantie. Het ontstaan van activiteit 05 op de 
begroting van 2005 valt samen met het ogenblik waarop de specifiek aan het 
Phenixproject verbonden uitgaven worden beëindigd! De persmededeling van de 
minister van Justitie dd. 7 maart 2007 bij het verbreken van het contract met de 
firma Unisys, herinnert eraan dat de laatste facturen inderdaad in december 
2004 werden betaald.  
 
 
Het zou interessant zijn om een beeld te krijgen van de kredieten die van de ene 
naar de andere activiteit of van de ene naar de andere basisallocatie worden 
overgeheveld. Temeer omdat via dienstencontracten die worden afgesloten met 
gespecialiseerde firma’s sommige uitgaven die eigenlijk investeringen zijn (zoals 
het ontwikkelen van nieuwe toepassingen) gerealiseerd kunnen worden met 
werkingskredieten.  
 
Gezien de omvang van de ermee gemoeide bedragen en de belangrijke 
ontwikkelingen die op dit domein nog te verwachten zijn in de toekomst, zou het 
meer dan aangewezen zijn om te beschikken over harde gegevens die een 
voortdurende monitoring van de budgettaire situatie toelaten.  
 
 
 
 
 
3.4.3. Het artikel “Erelonen” 
 
 
Het artikel “Erelonen”, van de basisallocatie 02.1201 betreft slechts een relatief 
klein bedrag (160.000 euro op de begroting 2007, met moeite zichtbaar op de 
grafiek onder punt 3.2.1 supra).  Het zou dan ook nauwelijks de moeite lonen er 
lang bij stil te staan, ware het niet dat de evolutie van deze basisallocatie (zoals 
weergegeven in de volgende tabel) een heel goed voorbeeld geeft van het soort 
moeilijkheden dat men ontmoet bij het werken met begrotingsdocumenten.   
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02 1201 01 (constante € * 1000) 

1995 578,64

1996 319,43

1997 348,95

1998 1273,77

1999 2603,05

2000 5414,86

2001 125,70

2002 125,67

2003 124,18

2004 132,33

2005 135,78

2006 160,37

2007 160,00
 

Tab. 8 – Evolutie van het artikel “Erelonen” van de basisallocatie 02 1201 
(1995-2007) 

 
De kredieten van dit artikel evolueren in de loop der jaren langs alle kanten: 
tussen 1995 en 1996 is er een daling met 45%, het jaar nadien stijgen ze met 
ongeveer 10%, in 1998 wordt het krediet dan ineens 3,6 keer hoger, waarna het 
zowel in 1999 als in 2000 nog eens zal verdubbelen. Vanaf 2001 is er dan een 
terugval naar een ongekende laagte, om nadien min of meer te stabiliseren tot 
er in 2006 opnieuw een betekenisvolle stijging is (met 18% t.o.v. 2005). De 
verantwoordingsdocumenten geven geen enkele verklaring voor al deze 
schommelingen! Zoals al vermeld werden de diensten van de FOD daarover 
ondervraagd. Hun antwoord werpt enig licht op de aard van de uitgaven die door 
dit krediet worden gedekt. Het betreft een brede waaier van uitgaven die, zoals 
de diensten van de FOD stellen, het verklaarbaar maken dat de toegekende 
kredieten grote schommelingen kennen. Deze diensten beklemtonen ook 
meermaals dat de voorbereiding van de begroting in vele opzichten een 
abstracte oefening is die bovendien binnen een (te) korte tijdspanne moet 
gebeuren. Zoals al herhaaldelijk gesteld, kunnen de werkelijke realisaties dan 
ook soms aanzienlijk verschillen van wat budgettair gepland was.  
 
 
 
Toch blijven de hier waargenomen schommelingen buiten alle proportie, zonder 
dat daar enige ernstige verklaring kan voor gegeven worden.  
 
Het is dan ook duidelijk dat er middelen nodig zijn om dergelijke situaties zoveel 
mogelijk te voorkomen.  
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3.4.4.  Een aantal hoofdbestanddelen van het artikel “Aankopen” 
 
 
Voor de onderzochte periode schommelt het aandeel van het artikel “aankopen” 
in de basisallocatie 1201 tussen de 80 en de 87% De kredieten van dit artikel 
dienen heel uiteenlopende uitgaven te dekken (cf. supra, punt 3.2.1).  
 
Het was in het kader van dit rapport niet mogelijk deze kredieten grondig en 
gedetailleerd te onderzoeken. Ter informatie volgt in de grafiek hieronder de 
evolutie van de belangrijkste bestanddelen.  
 
Er dient opgemerkt dat de kredieten voor de beroepsopleiding tot nadere orde 
deel uitmaken van dit artikel. Vermits de evolutie hiervan al werd besproken in 
het punt 2.4. werden zij hier niet meer vermeld.  
 
 

Fig. 15 - Evolutie van de belangrijkste posten voor het artikel Aankopen (in BA 1201), alsook 
BA Werking van de fotokopiediensten  (1995-2007)
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Daarentegen leek het logisch de gegevens van basisallocatie 03 1225 (Kosten 
voor werking van de diensten voor fotokopie) aan de grafiek toe te voegen.   
 
Het valt op dat niet al de curven eenzelfde verloop kennen. Om hier mogelijke 
verklaringen naar voor te kunnen schuiven, is het nodig toegang te hebben tot 
de documentatie die zich momenteel binnen de diensten zelf bevindt en waarvan 
men zich kan afvragen in welke mate ze werkelijk toegankelijk zou zijn.   
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In eerste instantie blijken deze gegevens interessant te zijn. Op zich zijn ze echter 
ontoereikend om in een ruimere context te worden geplaatste en geïnterpreteerd. 
Daarvoor ontbreken immers bijkomende gegevens. Op basis van deze gegevens kan 
derhalve geen beleid worden uitgestippeld.  
 
 
 
 
3.4.5.  De energie-uitgaven 
 
 
Dezelfde vaststellingen gelden voor de energie-uitgaven. Zoals de tabel en de 
grafiek hieronder laten zien, beschikt men over een hele reeks gegevens, niet 
alleen over de verdeling van de kredieten over de verschillende energiebronnen 
maar ook inzake de verbruikscijfers op globaal niveau (de FOD en de externe 
entiteiten waarvan de energie-uitgaven met dit budget worden gedekt). 
 
Meer dan ooit is er vandaag een dringende behoefte om voor dit domein de 
beschikbare gegevens te kunnen uitdiepen en ze te kunnen ontleden tot op het 
lokale niveau. Een beter begrip kan hier leiden tot het bevorderen van meer 
“duurzame” strategische keuzes en een meer verantwoordelijk energieverbruik 
binnen de entiteiten.  
 
 

Stookolie 
(verwarm.) 

en gas 
   Elektriciteit   Andere   Totaal 

2979,91 54,42% 2495,06 45,56% 0,88 0,02% 5475,85 1995 
2967,00 53,87% 2531,08 45,96% 9,22 0,17% 5507,30 1996 
3194,76 54,11% 2700,37 45,74% 9,05 0,15% 5904,19 1997 
2722,50 49,39% 2779,69 50,42% 10,43 0,19% 5512,62 1998 
2171,99 45,67% 2478,52 52,12% 105,11 2,21% 4755,63 1999 

44,31% 2665,02 54,14% 76,22 1,55% 4922,39 2181,15 2000 
2337,39 47,78% 2426,50 49,60% 127,87 2,61% 4891,75 2001 

53,42% 1915,97 43,69% 126,74 2,89% 4385,75 2343,04 2002 
2315,26 53,42% 1893,25 43,69% 125,23 2,89% 4333,74 2003 

53,56% 1864,08 43,66% 118,78 2,78% 4269,99 2287,12 2004 
2520,07 53,72% 2038,69 43,46% 132,69 2,83% 4691,44 2005 
3206,39 58,07% 2177,18 39,43% 138,04 2,50% 5521,60 2006 
3379,00 54,50% 2462,00 39,71% 359,00 5,79% 6200,00 2007 

 
Tab. 9 – Evolutie van de kredieten voor de energie-uitgaven 

(1995-2007) (constante € * 1000) 
 
 
Uitgaande van de beschikbare gegevens in de openbare documenten kan men 
niet verder gaan dan enkele basisvaststellingen.  
 
 
Tijdens de onderzochte periode schommelen de totale energie-uitgaven tussen 
de 9,5 et 14% van het volume van de basisallocatie 1201. 
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De kredieten voor de verwarmingsuitgaven die relatief hoog zijn in het begin van 
de periode, krimpen vanaf 1999, en stijgen opnieuw in 2001 om tot 2004 
ongeveer op eenzelfde niveau te blijven. Vanaf 2005 is er opnieuw een stijging 
om in 2006 het niveau van 1997 te bereiken en dit in 2007 te overstijgen tot het 
voor de onderzochte periode absolute maximum.  
 
De curve van de elektriciteitsuitgaven verschilt lichtjes van vorige beschrijving, 
maar kent over het geheel wel dezelfde trends.  
 
Van 1998 tot 2001, liggen de kredieten voor de elektriciteitsuitgaven iets boven 
de kredieten voor de verwarmingskosten. Voor alle andere jaren is het 
omgekeerde het geval, waarbij de verwarmingsuitgaven vooral gedurende de 
laatste twee jaren een steeds groter aandeel vormen.  
 
 

Fig. 16 - Evolutie van de kredieten voor energieuitgaven
(1995-2007)
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3.4.6.  Een aantal onderdelen van het artikel “vergoedingen” 
 
 
Het artikel "Vergoedingen" vormt slechts een klein onderdeel van basisallocatie 
1201. Uitgezonderd voor 1995, ligt het aandeel voor de onderzochte periode 
steeds tussen de 1,65% (1998) en 2,59% (2006). 
 
Gezien de grootteorde van de begroting van Justitie vertegenwoordigt dit kleine 
deel op de begroting 2007 toch nog steeds 1,425 miljoen euro (of 2,57% van het 
totale krediet op basisallocatie 1201).  
 
Als men kijkt naar de laatste kolom van onderstaande tabel springt het bedrag 
van 1995 direct in het oog. De verklaring hiervoor is dat tot 1995 de 
abonnementsvergoedingen voor het personeel van de Rechterlijke Orde ten laste 
waren van dit artikel. Vanaf 1996 werd dit krediet overgeheveld naar de 
personele middelen, vandaar de bruuske daling dat jaar.  
 



 

% van het 
totaal 

Km-
vergoedingen

% van het 
totaal 

02.1201.05 - 
totaal 

Reis- en 
verblijfskosten

(constante € * 1000) 

1995  - - 532,23 31,03% 1.715,13

1996 - - 458,10 59,11% 775,03

1997 - - 451,33 57,19% 789,12

1998 - - 444,66 58,46% 760,68

1999 326,50 36,92% 438,09 49,53% 884,45

2000 325,75 36,36% 437,04 48,79% 895,80

2001 323,61 36,67% 430,59 48,79% 882,57

2002 319,51 37,04% 429,20 49,75% 862,67

2003 315,72 37,45% 424,11 50,31% 842,96

2004 312,59 36,59% 416,79 48,78% 854,42

2005 302,41 31,61% 528,70 55,27% 956,60

2006 385,70 29,69% 568,40 43,75% 1.299,20

2007 610,00 42,81% 600,00 42,11% 1.425,00
 

Tab. 10 – Evolutie van het artikel “Vergoedingen” en 2 van zijn componenten 
(1995-2007) 

 
 
In de volgende grafiek werd daarom het jaar 1995 weggelaten.  
 
Het artikel "Vergoedingen” werd in de loop van de onderzochte periode meerdere 
keren omgevormd. Zo worden “Reis- en verblijfskosten” pas sinds 1999 apart 
vermeld.   
 
Als men de curve “Totaal – 02.1201.05” echter bekijkt, zal men kunnen besluiten 
dat de reis- en verblijfskosten ook al voor 1999 in dit artikel vervat zaten. Dat 
jaar neemt het totaal bedrag in verhouding tot het nieuwe krediet immers slechts 
lichtjes toe; de reis- en verblijfskosten zijn dus blijkbaar niet pas nu aan het 
totaal toegevoegd en een interne herschikking van het krediet is dus het meest 
voor de hand liggend.   
 
Voor de gehele periode 1996-2007 is het totale krediet van dit artikel eerder 
constant in de beginjaren, om dan vanaf 1999 een eerste betekenisvolle stijging 
te kennen (+ 16,3% t.o.v. 1998).  Een periode van stabiliteit tot 2004 wordt dan 
gevolgd, eerst door een gematigde stijging (+12% in 2005 t.o.v. 2004), en 
vervolgens door een sterke toename (+ 35,8% in 2006 t.o.v. 2005, + 9,7% in 
2007 t.o.v. 2006). 
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Fig. 17 - Evolutie van de vergelijking tussen de vergoedingen en twee 
van  zijn onderdelen (1996-2007)
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De "Reis- en verblijfskosten", die tussen 1999 en 2005 constant blijven, stijgen 
een eerste maal in 2006 (+27,5% t.o.v. 2005) en een tweede maal, dit keer 
sterker, in 2007 (+58% t.o.v. 2006). 
 
De "Kilometervergoedingen", vertonen dan weer een dalende trend tussen 1995 
en 2004.  Het niveau van 1995 wordt opnieuw bereikt in 2005 en zelfs 
overstegen in de daaropvolgende jaren. De stijging is dan weliswaar minder 
uitgesproken dan bij de “Reis- en verblijfskosten” maar brengt beide kredieten 
toch op ongeveer dezelfde hoogte.  
 
Eens te meer is het niet mogelijk hypothesen te formuleren die de beschreven 
ontwikkelingen zouden kunnen verklaren. 
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3.5. Synthese en aandachtspunten  
 
 
Zoals in de vorige hoofdstukken van dit rapport, werd ook in dit hoofdstuk 
systematisch op twee vlakken gewerkt.  
 
Het onderzoek van de beschikbare informatie over de aan de Rechterlijke Orde 
toegekende kredieten liet toe om een beschrijvende analyse te maken van deze 
gegevens doorheen de tijd. Bovendien gaf het de mogelijkheid tot kritische 
analyse en detectie van lacunes.  
 
 
 
Wat het eerste aspect betreft, hier kon aangegeven worden welke analyse met 
dit soort gegevens interessant en mogelijk is.  
 
Reeds intuïtief kan men aanvoelen dat dergelijke gegevens kostbaar zijn en 
verdienen om systematisch ontgonnen te worden.  Dit is in het algemeen waar, 
maar geldt nog meer vanuit de bekommernis om er onontbeerlijke elementen uit 
te distilleren om de decentralisering van het gerechtelijk beheer voor te 
bereiden, of – in een later stadium – om instrumenten voor het dagelijks beheer 
van de budgettaire middelen ter beschikking te stellen van de verantwoordelijken 
voor dit beheer.   
 
De zorgvuldige ontleding van de opbouw en structuur van de kredieten, liet dan 
weer de limieten zien van de budgettaire gegevens, in termen van 
toegankelijkheid, transparantie, coherentie en het aansluiten bij de 
beleidskeuzes of strategische beslissingen.  
 
A contrario levert dit gedeelte van hoofdstuk 3 de pistes om in de toekomst een 
coherente benadering te vergemakkelijken van de evolutie van de voor materiële 
middelen bestemde kredieten en zelfs voor de begroting van de Rechterlijke 
Orde in het algemeen..  
 
 
 

* * * 
 
 
Er tekenen zich dus twee elkaar aanvullende wegen tot handelen af. 
 
De eerste is technisch van aard en heeft betrekking op de samenstellende delen 
van de begroting (hun uiting, hun evolutie) en op wat zou kunnen ondernomen 
worden om de toegang tot en de leesbaarheid van de documenten te 
vergemakkelijken, om incoherenties te beperken enz. Dit impliceert ook het 
opzetten van beheersinstrumenten die bv. het opstellen van de begroting en het 
opvolgen van de uitvoering ervan kunnen vergemakkelijken. 
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De andere weg is bestemd voor wie nu of in de toekomst met deze budgettaire 
gegevens wordt geconfronteerd. 
 
Op het vlak van opleiding moeten de inspanningen worden voortgezet, zowel 
naar het personeel van het centraal bestuur toe als naar het personeel 
(magistraten en gerechtspersoneel) van de Rechterlijke Orde.   
 
Deze opleiding dient niet enkel gericht te zijn naar een verbetering van de 
beheersing van de instrumenten, zij moet er ook naar streven om de personen te 
laten evolueren naar een meer programmatorische en strategische benadering 
van hun werk. Voor het personeel van de FOD kan men hopen dat het 
“geïntegreerd management- en operationeel plan” daartoe zal bijdragen vermits 
het de doelstellingen van de diensten en de individuele doelstellingen van de 
personeelsleden dichter bij elkaar brengt.    
 
Tenslotte, op het kruispunt van de technische tussenkomsten en de acties rond 
opleiding en sensibilisering, bevindt zich het kennismanagement: zich voorzien 
van performante managementtools, het verbeteren van de kwaliteit van de 
basisgegevens of het opleiden van personen zal weinig doeltreffend zijn, indien 
men tegelijkertijd ook geen instrumenten voorziet die de opbouw en het behoud 
van de nodige kennis binnen de organisatie mogelijk maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   * 
 
 
* 
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HOOFDSTUK 4.  GERECHTSKOSTEN 
 
 
 
Het is van wezenlijk belang een apart hoofdstuk te wijden aan de gerechtskosten 
in strafzaken. Enerzijds bedroeg deze uitgavenpost in 2007 immers meer dan 80 
miljoen euro. Anderzijds is het beheer van dit soort kosten door de bestuurlijke 
en gerechtelijke overheden voor verbetering vatbaar.  
 
 
De gerechtskosten omvatten niet alleen alle kosten die voortkomen uit elke 
strafrechtspleging (in de stadia opsporingsonderzoek, gerechtelijk onderzoek en 
uitspraak) maar ook de kosten die voortspruiten uit procedures waar het 
openbaar ministerie ambtshalve optreedt, de kosten voortkomend uit de wet van 
1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij, de uitgaven in het kader van 
de rechtsbijstand en de juridische bijstand en de kosten veroorzaakt door de wet 
van 17 mei 2006 met betrekking tot de strafuitvoeringsrechtbanken. 

 

 
 
4.1. Overzicht van de regelgeving  
 
 

In de laatste maanden heeft de regelgeving met betrekking tot de 
gerechtskosten in strafzaken verschillende wijzigingen ondergaan: 

 
De bepalingen inzake de gerechtskosten in strafzaken zijn thans opgenomen in 
de programmawet van 27 december 2006 – Titel II – Justitie. Deze wet bepaalt 
de lijst van de gerechtskosten. 
 
Het koninklijk besluit van 27 april 2007 (in werking getreden op 8 januari 2007), 
stelt een nieuw reglement op de gerechtskosten in strafzaken vast. Het bepaalt 
de lijst van de gerechtskosten, het tarief en de wijze van betaling en invordering. 
De bedragen die er in opgenomen zijn worden op 1 januari van elk jaar 
gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen, 
zoals dit voor de wedden van het personeel van de federale overheidsdiensten 
wordt toegepast. 
 
Het koninklijk besluit van 27 november 2007, gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 29 november 2007, in werking getreden op 1 juli 2007, wijzigt 
reeds hoofdstuk IV van de bijlage bevattende de erelonen in strafzaken van het 
koninklijk besluit van 27 april 2007 en meer in het bijzonder de genetische 
expertises.  
 
 
 

           75 

  
Analyse toebedeling middelen RO 1995-2007            75 



 

Op 10 december 2007 heeft het College van Procureurs-generaal een eerste 
omzendbrief nr. Col 13/2007 opgesteld met de eerste commentaren bij het 
koninklijk besluit van 27 april 2007 alsook de aanbevelingen op het gebied van 
de uitvoering.  Een meer volledige omzendbrief zal later worden opgesteld.  
 
Voordien waren van kracht: 
 
- het koninklijk besluit van 28 december 1950 bevattende het algemeen 

reglement op de gerechtskosten, gewijzigd bij koninklijk besluit van 13 juni 
1999; 

- het ministerieel besluit van 18 september 2002 (gekend op datum  van 26 
september 2002) 

 
De hervormingen van 2007 hebben ontegensprekelijk de te oude teksten 
aangepast aan de hedendaagse eisen.  
 
Gedurende de laatste 15 jaar werden talrijke regelgevende initiatieven genomen 
op het gebied van het strafrecht. Vele van deze initiatieven hadden een 
budgettaire weerslag op de gerechtskosten in strafzaken; de DNA onderzoeken, 
de telefoontap, de Wet Franchimont, enz. Het moet worden onderlijnd dat tijdens 
de parlementaire debatten, de budgettaire implicaties zeer vaag of zelfs niet 
werden omschreven, met alle gevolgen van dien voor het beheer.  
 
De ontleding van de beleidsnota’s van de opeenvolgende Ministers van Justitie 
toont een grote diversificatie in de prioriteit die werd gegeven aan het beheer 
van de gerechtskosten; het gaat van een stilzwijgen tot uiterst nauwkeurige 
stellingnamen. Men kan vaststellen dat deze post sinds de begroting 2004 
stelselmatig als prioritair werd beschouwd.  
 
 
 
De tussenkomende personen 
 
 
Bij het beheer van de gerechtskosten zijn talrijke personen betrokken. Naast de 
gerechtelijke (magistraten, griffiers, parketsecretarissen) en de administratieve 
actoren (FOD Justitie) heeft men: 
- de gerechtsdeskundigen, 
- de tolken en vertalers, 
- de gerechtsdeurwaarders, 
- en vele andere dienstenverstrekkers zoals telefoonoperatoren, laboratoria 

voor DNA onderzoek, juryleden van de hoven van Assisen en de getuigen. 
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De uitgavenposten 
 
 
 
De uitgavenposten zijn hier bijzonder talrijk. Daarom beperken wij ons in dit 
rapport voor alle duidelijkheid tot de analyse van de posten met de hoogste 
bedragen meer bepaald:  

- de tolken-vertalers, 
- de telefonie, 
- de gerechtsdeurwaarders, 
- het genetisch onderzoek, 
- de stallings- en takelkosten,  
- het onderzoek van geesteszieken, 
- het boekhoudkundig onderzoek, 
- de toxicologie, 
- de rechtsbijstand, 
- het verkeersonderzoek, 
- het geneeskundig onderzoek van zieken en gekwetsten. 
 

 

Fig. 18 - Verdeling van de 11 belangrijkste uitgaveposten
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Het totaal van deze kosten vertegenwoordigt 80% van het budget 
gerechtskosten.  
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De betaling 
 
 
Voor wat betreft de betaling zijn er actueel twee procedures:  
 
- de ene is gedecentraliseerd op het niveau van de griffies. De FOD Justitie kent 

hen een provisie toe. Deze kosten bestaan grotendeels uit de erelonen van de 
tolken en vertalers en de aan de getuigen toekomende vergoedingen (art. 69 
van het koninklijk besluit van 27 april 2007); 

 
- de andere is gecentraliseerd bij de dienst van de gerechtkosten van de FOD 

Justitie (artikel 70 van het koninklijk besluit van 27 april 2007). 
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4.2. De evolutie van de gerechtskosten van 1995 tot 2007 
 
 
 
Voor de onderzochte periode zijn de gerechtskosten aanzienlijk of zelfs 
spectaculair toegenomen.  
 
 

Fig. 19 - Evolutie gerechtskosten (1995-2007)
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4.2.1.  De evolutie van de initiële ordonnanceringskredieten. 
 
 
 
In onderstaande tabel worden de bedragen opgenomen in constante euro’s van 
de initiële ordonnanceringskredieten die werden voorzien voor de 
gerechtskosten, de evolutie per jaar en per legislatuur, alsook het percentage in 
verhouding tot de globale begroting van de FOD Justitie en tot het programma 
van de bestaansmiddelen voor de gewone rechtsmachten.  
 
De cijfers spreken voor zich. In 2007 vertegenwoordigt de begroting van de 
gerechtskosten 5,6% van de totale begroting van de FOD Justitie en iets meer 
dan 11,5% van het bestaansmiddelenprogramma van de gewone rechtsmachten.  
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% - budget 
D.0.56.0 

% 
Begroting 

FOD 
Justitie 

Ontwikkeling 
per 

legislatuur 

€ 1.000  
vaste 

Ontwikkeling 
per jaar 

Jaar gewone 
rechtsmachten 

1995 31.214   3,04 6,09 
 

  1996 29.318 - 6,07%  2,88 5,9 
 

 1997 28.669 - 2,21%  2,73 5,65 
 

 1998 33.623 17,28%  2,98 6,26 
 

 1999 
 

38.945  15,83% + 24,77% 3,28 6,96 

 2000 51.657  32,64%  4,11 8,84 
 

 2001 51.554 - 0,2%  4,32 8,8 
 

 2002 48.536 - 5,86%  4,02 7,98 
 

 2003 
 

63.725  31,29% + 63,62%  5,1 10,12 

 2004 70.136  10,06%  5,28 10,53 
 

 2005 80.660  15,01%  5,73 11,34 
 

 2006 85.828  6,41%  5,76 11,59 
 

 2007 
 

86.019 0,22% + 34,98% 5,6 11,54 

 
Tab. 11 –Evolutie van de initiële ordonanceringskredieten (1995-2007) 

 
 
 
4.2.2.  Evolutie van de betaalde bedragen 
 
 
Onderstaande tabel omvat de initiële bedragen van de ordonnaceringskredieten, 
de werkelijk betaalde bedragen alsook het vastgestelde overschot of tekort. 
 
De initiële ordonnanceringskredieten waren over het algemeen ontoereikend, wat 
soms leidde, gaf tot schorsing van betalingen tot één en ander werd 
geregulariseerd door de toekenning van bijkomende kredieten. 
 
De niet betaling van de kosten binnen een redelijke termijn leidt tot 
ontevredenheid van de dienstenverstrekkers. Vertragingen in betaling kunnen 
bovendien nadelige gevolgen hebben voor het verloop van de gerechtszaken en 
geven justitie het weinig flatterende imago van “slechte betaler”. 
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initiële  

ordonnancerings-
kredieten 

werkelijk 
betaalde 
bedragen 

   jaar  verschil   
 1995 26.460.150 23.961.140 2.499.010 

 1996 25.225.650 26.469.822  - 1.244.172 
 1997 25.037.250 28.744.245  - 3.706.995 
 1998 29.804.240 41.749.235 - 11.944.995 

 
1999 35.039.750 44.745.524 - 9.705.774  
2000 47.174.000 47.201.453     - 27.453  

 2001 47.786.000 58.696.425 - 10.910.425 
 2002 45.573.000 65.121.510 - 19.548.510  

2003 60.553.000 68.671.332 - 8.118.332  
 2004 67.311.000 86.622.451 - 19.311.451 
 2005 78.418.000 82.548.532 - 4.130.532 
 

2006 84.560.000 81.249.456   3.310.544  
 2007 86.019.000 89.299.919 - 3.280.919 
 

 
Tab. 12 - Evolutie van de betaalde bedragen (1995-2007) 

 
 
 
 

Fig. 20 - Evolutie oorspronkelijke ordonnanceringskredieten en werkelijk betaalde 
bedragen (1995-2007)
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4.2.3.  Algemene analyse van de evolutie 
 
 
 
Verschillende elementen kunnen dit verschijnsel verklaren: 
 
1) de gestage toename van de door het gerecht te behandelen dossiers 
 
2) de omvang en de moeilijkheid van sommige dossiers 
 
3) een meer systematisch beroep doen op deskundigenonderzoeken. 
 
4) het beroep op nieuwe zeer dure technieken zoals het genetisch onderzoek, 

de telefonie en het internet. 
 
5) de strijd tegen de georganiseerde misdaad en het terrorisme vereist dure 

onderzoeksmethodes 
 
6) de opening van de grenzen en de grensoverschrijdende criminaliteit 
 
7) de afwezigheid van een strikt beheer zowel wat betreft de gerechtelijke 

beslissing als op het vlak van de opvolging van en controle op de kosten 
 
8) de administratieve procedure waarbij voor een prestatie de opdracht, en de 

opvolging gescheiden zijn van de uitbetaling  
 
9) de toename van het aantal dossiers met een groot aantal daders  
 
10) de aanhoudende stijging van het aantal magistraten 
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4.3. EVOLUTIE VAN DE BETALING VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN VAN 2000 TOT 2007 
 
 
 
Zoals hiervoor aangehaald hebben wij de belangrijkste uitgavenposten tijdens de 
periode 2000 tot 2007 geanalyseerd. Deze posten vertegenwoordigen 80% van 
de gerechtkosten, zijnde 69,8 miljoen euro op een totaal van 89,2 miljoen euro; 
zij zijn bijgevolg representatief.  
 
Duidelijkheidshalve worden de verschillende posten op grond van hun omvang in 
2007 ingedeeld in drie groepen: de eerste van 2 tot minder dan 4 miljoen, de 
tweede van 4 tot minder dan 10 miljoen en de derde van 10 miljoen en meer. 
 
 
 
4.3.1.   Eerste groep 
 
 
 
Deze groep omvat de posten die betrekking hebben op de geneeskundige 
onderzoeken van zieken en gewonden, de verkeersonderzoeken, de 
rechtsbijstand, de toxicologie en de boekhoudkundige onderzoeken. 
 
 

Geneeskundige 
onderzoeken 

zieken en 
gekwetsten 

Rechtsbijstand Boekhoudkundig
onderzoek Verkeers-

onderzoek
juridische 
bijstand 

Jaar Toxicologie 
 

2000 834.932 2.177.871 848.101 1.545.996 2.261.468 
2001 1.357.293 2.633.208 1.036.524 2.112.148 2.272.842 
2002 1.381.062 2.477.847 1.076.513 1.947.298 2.423.086 
2003 1.517.461 2.030.004 1.020.790 1.990.460 2.446.362 
2004 1.769.385 2.516.531 1.536.134 2.310.870 2.772.340 
2005 2.083.449 2.321.003 1.540.415 2.858.869 3.617.369 
2006 2.156.637 2.069.817 1.940.071 2.559.022 2.686.044 
2007 2.102.090 2.254.815 2.255.654 3.219.422, 3.275.875 

 
Tab. 13 – Evolutie betalingen posten eerste groep 
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Op het gebied van de geneeskundige onderzoeken van zieken en gekwetsten is 
het verschil uitgedrukt in percenten tussen een jaar en het eraan voorafgaande 
jaar:  
 

- in 2001, +62,56% 
- in 2002, +1,75% 
- in 2003, +9,88% 
- in 2004, +16,60% 
- in 2005, +17,75% 
- in 2006, +3,51% 
- in 2007, -2,53% 

 
Tussen 2000 en 2007 is er een toename van 151,77% 
 
 
Op het gebied van de verkeersonderzoeken is het verschil uitgedrukt in 
percenten tussen een jaar en het eraan voorafgaande jaar: 
 

- in 2001, +20,90% 
- in 2002, -5,90% 
- in 2003, -18,07% 
- in 2004, +23,97% 
- in 2005, -7,77% 
- in 2006, -10,82% 
- in 2007, +8,94% 

 
Tussen 2000 en 2007 is er een slechts een toename van 3,53%. 
 
 
Op het gebied van de rechtsbijstand en de juridische bijstand is het verschil 
uitgedrukt in percenten tussen een jaar en het eraan voorafgaande jaar:  
 

- in 2001, +22,22% 
- in 2002, +3,86% 
- in 2003, -5,18% 
- in 2004, +50,48% 
- in 2005, +0,28% 
- in 2006, +25,94% 
- in 2007, +16,27% 

 
Tussen 2000 en 2007 is er een toename vermeerdering van 165,96%. 
 
 
Om een globaal overzicht te hebben van deze post, moeten nog de bedragen 
worden toegevoegd van het activiteitenprogramma “12.56.1 Rechtsbijstand” die 
de eerstelijns rechtshulp omvatten verleend door de arrondissementele 
commissies rechtshulp, de vergoeding van de advocaten belast met juridische 
bijstand en de kosten voor de organisatie van de bureaus voor de juridische 
bijstand. Voor de periode in kwestie is het activiteitenprogramma opgedeeld als 
volgt (constante euro’s): 
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Eerstelijns 
juridische bijstand

Vergoeding van de 
advocaten  Werkingskosten 

 
2000 1.487 22.509 --- 
2001 1.487 25.280 --- 
2002 1.509 25.659 --- 
2003 1.508 25.653 --- 
2004 * 1.531 38.694 --- 
2005 * 1.552 36.635 --- 
2006 1.576 43.784 3.550 
2007 1.600 44.441 3.603 

 
 Tab. 14 – Evolutie activiteitenprogramma “juridische bijstand” (2000-2007) 

 
* In 2004 was er voor de bemiddelaars in familiale zaken 1.000.000 euro voorzien, in 
2005 was dit een bedrag van 920.000 euro. 
 
 
Voor wat betreft de juridische bijstand, werden tijdens de derde legislatuur 
talrijke initiatieven genomen: kosteloosheid van de juridische bijstand vanaf 1 
januari 2004, verhoging van het plafond voor de toegang tot de tweedelijns 
juridische bijstand (K.B. 18 december 2003), de verhoging van het plafond voor 
de toegang voor personen ten laste op 1 september 2006, de vermeerdering van 
de werkingskosten van de bureaus voor juridische bijstand, herziening in 
tweemaal – in 2003 en 2006 – van de lijst van de punten, vereenvoudiging van 
de rechtspleging om rechtsbijstand te bekomen (wet van 1 juli 2006), dekking 
door de rechtsbijstand van de kosten en erelonen van de experten technische 
raadgevers. Men begrijpt hierdoor beter de verschillende budgettaire 
veranderingen tijdens de referentieperiode. 
 
 
Op het gebied van de toxicologie is het verschil uitgedrukt in percenten tussen 
een jaar en het eraan voorafgaande jaar: 
 

- in 2001, +36,62% 
- in 2002, -7,80% 
- in 2003, +2,22% 
- in 2004, +16,10% 
- in 2005, +23,71% 
- in 2006, -10,49% 
- in 2007, +25,81% 

 
Tussen 2000 en 2007 is er een toename van 108,24%. 
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Op het gebied van de boekhoudkundige onderzoeken is het verschil uitgedrukt in 
percenten tussen een jaar en het eraan voorafgaande jaar: 
Ten aanzien van de bedraagt het percentsgewijze verschil met het vorig jaar : 
 

- in 2001, +0,50% 
- in 2002, +6,61% 
- in 2003, +0,96% 
- in 2004, +13,32% 
- in 2005, +30,48% 
- in 2006, -25,74% 
- in 2007, +21,96% 

 
Tussen 2000 en 2007 is er een toename  van 44,86%.  
 
 
 
 

Fig. 21 - Evolutie betalingen posten eerste groep (2000-2007)
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4.3.2.  Tweede groep 
 
 
Deze groep betreft de onderzoeken van geesteszieken,  de stallings- en 
takelkosten en de genetische onderzoeken. 
 

 
Genetische 
onderzoek Onderzoek 

geesteszieken
Stallings-en 
takelkosten 

Jaar 
 

2000 2.109.714 2.437.493 3.197.247 
2001 2.640.365 3.370.445 4.244.149 
2002 2.786.609 5.385.485 4.681.175 
2003 2.750.852 4.431.216 4.747.190 
2004 3.317.078 6.976.728 6.541.454 
2005 3.569.886 6.623.921 8.164.937 
2006 3.393.097 4.764.132 7.821.999 
2007 4.041.118 4.471.653 8.195.384 

 
 Tab. 15 – Evolutie betalingen posten tweede groep (2000-2007) 
 
 
Op het gebied van de onderzoeken van geesteszieken is het verschil uitgedrukt 
in percenten tussen een jaar en het eraan voorafgaande jaar:  
 

- in 2001, +25,15% 
- in 2002, +5,54% 
- in 2003, -1,28% 
- in 2004, +20,58% 
- in 2005, +7,62% 
- in 2006, -4,95% 
- in 2007, +19,10% 

 
Tussen 2000 en 2007 is er een toename van 91,55%. 
 
 
Op het gebied van de uitgaven van stalling en takeling is het verschil uitgedrukt 
in percenten tussen een jaar en het eraan voorafgaande jaar: 
 

- in 2001, +38,27% 
- in 2002, +59,78% 
- in 2003, -17,72% 
- in 2004, +57,44% 
- in 2005, -5,06% 
- in 2006, -28,08% 
- in 2007, -6,14% 

 
Tussen 2000 en 2007 is er een toename van 83,45%. 
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Er moet nochtans een significante daling worden vermeld vanaf 2005 die kan 
verklaard worden door de ministeriele beslissing om  tarieven op te leggen aan 
de takelondernemingen waarop de gerechtelijke diensten beroep doen en door 
het voorbeeldige werk geleverd door de dienst van de gerechtskosten van de 
FOD en het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring 
(zie omzendbrieven nrs 62, 62bis en 62ter). 
 
 
Op het gebied van de uitgaven voor de genetische onderzoeken is het verschil 
uitgedrukt in percenten tussen een jaar en het eraan voorafgaande jaar:   
 

- in 2001, +32,74% 
- in 2002, +10,30% 
- in 2003, +1,41% 
- in 2004, +37,80% 
- in 2005, +24,82% 
- in 2006, -4,20% 
- in 2007, +4,77% 

 
Tussen 2000 en 2007 is er een toename van 156,33%. 
 
Het genetisch onderzoek wordt aanzien als één van de meest onmisbare 
methoden voor de gerechtelijke overheden in hun onderzoek naar de daders van 
misdaden en wanbedrijven. Deze relatief jonge methode is gebaseerd op de wet 
van 22 maart 1999. Er bestaat en tarifering sedert 1999 dewelke drie maal werd 
aangepast; een eerste maal in 2002 (M.B. 18 september 2002), de twee 
volgende gebeurden in 2007( de K.B. van 27 april 2007 en 20 november 2007). 
Ter gelegenheid van de aanpassing van het K.B. van 20 november 2007 heeft de 
regering een werkgroep belast met de opmaak van een rapport met voorstellen 
om tot een lagere tarifering te komen via de toename van het volume van de 
onderzoeken, de centralisatie van de aanvragen en het beroep doen op de 
openbare aanbesteding. De besluiten worden verwacht in de komende weken.  
 
 
 

Fig. 22 - Evolutie betalingen posten tweede groep (2000-2007)
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4.3.3  Derde groep 
 
 
 
Deze groep omvat de posten met betrekking tot de gerechtsdeurwaarders, de 
telefonie, de tolken en vertalers. 
 
 
 
 Gerechtsdeur-

waarders 
Jaar  Telefonie Vertalers en tolken  

 2000 4.649.974 7.011.654 8.556.642 
 2001 5.125.873 7.674.321 10.779.845 

2002 5.335.229 9.959.538 11.816.322  
2003 5.258.462 17.752.980 11.890.947  
2004 6.159.176 17.357.274 15.727.422  
2005 7.331.567 14.963.986 13.458.421  2006 7.151.374 10.693.862 16.067.487 

 2007 10.368.779 13.622.154 16.069.211 
 

Tab. 16 – Evolutie betalingen posten derde groep (2000-2007) 
 
 
 
Op het gebied van de uitgaven voor de gerechtsdeurwaarders is het verschil 
uitgedrukt in percenten tussen een jaar en het eraan voorafgaande jaar: 
 

- in 2001, +10,23% 
- in 2002, +4,08% 
- in 2003, -1,44% 
- in 2004, +17,13% 
- in 2005, +19,03% 
- in 2006, -2,46% 
- in 2007, +44,99% 

 
Tussen 2000 en 2007 is er een toename van 122,98% 
 
Men kan zich vragen stellen over de algemeen geregistreerde toename in de 
referentieperiode en meer in het bijzonder de in 2007 geregistreerde piek, meer 
dan 3,2 miljoen euro bijkomende erelonen. 
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Op het gebied van de uitgaven voor telefonie is het verschil uitgedrukt in 
percenten tussen een jaar en het eraan voorafgaande jaar: 
 

- in 2001, +9,45% 
- in 2002, +29,78% 
- in 2003, +78,25% 
- in 2004, -2,29% 
- in 2005, -13,79% 
- in 2006, -28,54% 
- in 2007, +27,38% 

 
De toename tussen 2000 en 2007 bedraagt 94,28%. 
 
De 13,622 miljoen euro kunnen worden opgedeeld in 10,608 miljoen euro voor 
de opsporing en 3,013 miljoen euro voor het aftappen van telefoongesprekken. 
De post “registraties” is in voortdurende evolutie met pieken tussen 2003 en 
2005. Een tarifering is van kracht geworden op 10 mei 2003; zij werd 
vervolledigd met een officieuze tarifering voor alle niet in het koninklijk besluit 
voorziene prestaties. Gelet op de explosie van de kosten heeft de FOD Justitie, in 
samenwerking met de dienst NTSU/CTIF van de federale politie, een 
geïnformatiseerde controle uitgewerkt die aan de betaling voorafgaat. Deze twee 
maatregelen zorgden voor een vermindering van de uitgaven sinds 2005. 
 
Volledigheidshalve moeten de bedragen toegevoegd worden die zijn opgenomen 
in het activiteitenprogramma “12.56.3  - afluisteren, kennisnemen en opnemen 
van privé-communicatie en telecommunicatie”, gecreëerd in 2001. Dat 
programma dient om de werking van de dienst van de federale politie te 
financieren en om de nodige investerings- en werkingsuitgaven te dekken opdat 
het vereiste kwaliteitsniveau voor een dergelijke operaties gewaarborgd blijft. 
Het jaarlijks totaalbedrag varieert volgens de behoeften en de financiële 
mogelijkheden; het bedraagt in 2007 7,812 miljoen euro. Er moet worden 
onderlijnd dat tijdens de laatste 3 jaar meer dan 2,800 miljoen euro besteed 
werd aan deze investeringen. 
In 2007 werd een budget van meer dan 20 miljoen, bestaande uit 
gerechtskosten en de aktiviteitenprogramma’s, besteed aan de telefonie, hetzij 
¼ van het totaal budget van de gerechtskosten ! 
 
 
Op het gebied van de vertalers en tolken is het verschil uitgedrukt in percenten 
tussen een jaar en het eraan voorafgaande jaar:  
 

- in 2001, +25,98% 
- in 2002, +9,61% 
- in 2003, +0,63% 
- in 2004, +32,26% 
- in 2005, -14,42% 
- in 2006, +19,39% 
- in 2007, +0,01% 

 
Een herwaardering van de erelonen werd aangenomen in 1999 (KB van 13 juni 
1999) en in 2007(tenminste gedeeltelijk – KB van 27 april 2007). 
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De toename tussen 2000 en 2007 bedraagt 87,80%: ieder jaar kent een min of 
meer belangrijke toename . 
 
De voornaamste verklaring hiervoor is ontegensprekelijk de internationalisatie 
van de misdaden en wanbedrijven. 
 
Gezien de belangrijkheid van de post is het aangewezen om het gehele 
administratieve en gerechtelijke proces te onderzoeken en na te zien welke 
besparingen kunnen worden verwezenlijkt. Vanuit dat oogpunt zou het nuttig zijn 
te beschikken over statistieken per taalgroep, per gerecht en per 
arrondissement.  
 
 
 
  

Fig. 23 - Evolutie betalingen posten derde groep (2000-2007)
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4.4. Overzicht van de gerechtskosten per rechtsgebied 
 
 
 

    
Rechtsgebied 2000 2007 Evolutie 

Antwerpen 10.227.390 20.905.146 104,40 % 
Brussel 12.249.905 28.972.005 136,50 % 
Gent 9.356.059 15.516.638 65,80 % 
Luik 7.738.305 12.733.557 64,60 % 
Bergen 4.949.570 10.583.886 113,80 % 

 
Tab. 17 – Evolutie per rechtsgebied (2000-2007) 

 
 
Het overzicht van de gerechtskosten per rechtsgebied over de jaren 2000 tot 
2007 toont een uitgesproken toename voor de vijf rechtsgebieden. De stijging in 
de rechtsgebieden van Antwerpen, Brussel en Bergen overschrijdt beduidend de 
lat van 100%: + 105% te Antwerpen, + 136,5% te Brussel en + 113,8% te 
Bergen. 
 
De vermeerderingen in Gent en Luik blijven zeer belangrijk en overschrijden de 
60%(respectievelijk 65,8% en 64,6%). 
 
 
Verdeling tussen zetel en openbaar ministerie per rechtsgebied 
 
 
Wat is de verdeling tussen de gerechtskosten betaald door de griffie voor het 
geheel van rechtbanken van eerste aanleg, koophandel, arbeid, de hoven van 
beroep en de arbeidshoven) en deze betaald door de dienst gerechtskosten van 
de FOD Justitie.  
 
Dit onderscheid is voorzien in de reglementering. Er moet worden onderlijnd dat 
de FOD Justitie bevoegd is voor de betaling van facturen die het gevolg zijn van 
rechterlijke beslissingen, zowel genomen door de zetel als door het openbaar 
ministerie. Het is bijgevolg de soort gerechtskost die van belang is.  
 
De facturen naar aanleiding van de hiernavolgende posten zijn betaald door de 
griffies door middel van provisies; de rechtsbijstand en de juridische bijstand, de 
kosten van takeling en stalling, de vertalers en tolken en de telefonie (alleen 
voor de periode 2000-2006 en voor de facturen lager dan 2.500 euro).  
De dienst gerechtskosten van de FOD Justitie zorgt voor de betaling van de 
andere posten, meer bepaald de gerechtsdeurwaarders, het genetisch 
onderzoek, het onderzoek van geesteszieken, het deskundigenonderzoek op het 
gebied van het verkeer, het geneeskundig onderzoek van zieken en gekwetsten.  
 
Deze verdeling behelst nog andere posten, maar we beperken ons in dit rapport 
tot de belangrijkste.  
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     Ontwikkeling Rechtsgebied 2000 Aandeel 2007 Aandeel  2000 – 2007 
 

Antwerpen      
FOD  4.561.318 44,6 % 8.698.252 41,6 % + 90 % 
Griffie 5.666.071 55,4 % 12.206.894 58,46 % + 115 % 
Brussel      
FOD 6.471.395 52,8 % 12.765.875 44,1 % + 97,3 % 
Griffie 5.778.510 47,2 % 16.206.130 55,9 % + 180,5 % 
Gent      
FOD 5.356.038 7,2 % 8.919.242 57,5 % + 66,5 % 
Griffie 4.000.020 42,8 % 6.597.396 42,5 % + 64,9 % 
Luik      
FOD 4.890.982 73,2 % 8.537.237 77 % + 73,2 % 
Griffie  2.847.322 36,8 % 4.196.319 33 % + 47,4 % 
Bergen      
FOD 2.919.728 59 % 6.863.607 64,8 % + 135,1 % 
Griffie 2.029.841 41 % 3.720.279 35,2 % + 83,3 % 

 
Tab. 18 – Verdeling griffies en FOD Justitie per rechtsgebied 

 
 
Uit het onderzoek van de cijfers blijkt er geen algemene, aan de vijf 
rechtsgebieden gemeenschappelijke tendens te bestaan; daarom onderzoeken 
wij rechtsgebied per rechtsgebied. 
   
Antwerpen 
 
Zowel in 2000 als in 2007 zijn de griffies de grootste verbruikers van de 
gerechtskosten: 55,4% in 2000 en 58,4% in 2007. Wat meer is, tussen deze 
twee referentiejaren is er een stijging met 115 %! 
 
Brussel 
 
De toestand te Brussel is enigszins verschillend aangezien er inzake budgettair 
verbruik een ommekeer is. In 2000 verbruikten de FOD Justitie 52,8% van de 
begroting gerechtskosten, daar waar in 2007 de griffie de grootste verbruiker 
wordt ten belope van 55,9%. 
Bovendien steeg het door de griffies verbruikte budget met 180,5% (van 5,778 
miljoen euro naar 16,206 miljoen euro) daar waar het voor de griffies evolueerde 
met 97,3%. 
 
Op basis van de gegevens waarover de Commissie beschikt, is het onmogelijk 
deze ommekeer te verklaren. 
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Gent  
 
De verdeling van de begroting tussen de griffies en de FOD Justitie doet zich in 
2000 en in 2007 voor volgens de verdeelsleutel 42% - 58%. Het parket blijft dus 
de voornaamste verbruiker. De evolutie in de loop van de periode blijft 
gelijkaardig, + 66,5 % voor de FOD Justitie en + 64,9% voor de griffies.  
 
Luik 
 
De vaststelling is gelijk voor Luik. De FOD Justitie verbruikt het grootste deel van 
het budget: 73,2 % in 2000 en 77% in 2007.  De begroting is in zeer belangrijke 
mate gestegen, meer dan 73,2%. 
De griffies zagen hun begroting stijgen van 2,847 miljoen euro naar 4,196 
miljoen euro, hetzij een verhoging van 47,4%. 
 
Bergen 
 
Ook hier verbruikt de FOD Justitie het grootste deel van het budget: 59% in 
2000, 64,8% in 2007; wat meer is, deze budgettaire post is gestegen van 2,919 
miljoen euro naar 6,863 miljoen euro, hetzij een toename met 135,1%. 
De griffies zagen hun aandeel stijgen van 2,029 miljoen euro naar 3,720 miljoen 
euro, hetzij meer dan 83,3%. 
 
Wanneer men binnen de rechtsgebieden de hoegrootheid van de gerechtskosten 
onderzoekt voor de verschillende gerechtelijke entiteiten (griffies), is men 
verrast over de onverwachte, belangrijke en onverklaarbare variaties.  
 
Binnen het rechtsgebied van Brussel heeft de griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg van Brussel in 2007 12,181 miljoen euro uitgegeven, zijnde 4,737 miljoen 
euro meer uitgegeven dan in 2006. Voorheen was de toename “meer 
aanneembaar”.  
Hetzelfde geldt voor de griffie van de politierechtbank van Brussel die haar 
uitgaven vermeerderde van 111.416 euro in 2006 tot 659.147 in 2007. 
 
In het rechtsgebied van Antwerpen heeft de griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg van Tongeren in 2007 3,024 miljoen euro aan gerechtskosten besteed 
tegenover 1,734 miljoen euro in 2006 en 0,868 miljoen euro in 2005. 
 
In het rechtsgebied van Gent kende de griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg te Gent een gestage vermindering vanaf 2005; van 2,055 miljoen euro in 
2005 naar 1,230 miljoen euro in 2007. 
 
In het rechtsgebied van Bergen, doet hetzelfde verschijnsel zich voor in de griffie 
van de rechtbank van eerste aanleg van Charleroi sinds 2005: van 2,678 miljoen 
euro naar 1,440 miljoen euro. 
 
Op het niveau van de FOD Justitie lijken de schommelingen minder uitgesproken 
hoewel er belangrijke vermeerderingen zijn te Brussel (52% tussen 2006 en 
2007), te Leuven(+ 43,8%), Charleroi(+ 44,6%) en op het politieparket te 
Brussel (+ 76,68%). 
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4.5. Synthese en aandachtspunten  
 

 
 

 
Herhaaldelijk was het onmogelijk om belangrijke schommelingen van bepaalde 
posten te verklaren en te begrijpen. Deze vaststelling toont de noodzaak aan om 
een beter zicht te krijgen op de cijfers en de schommelingen. Hoe kan men er 
een klare kijk op krijgen?   
 
Het huidige stelsel van verdeling van de taken tussen de magistraten en de 
dienst van de gerechtskosten verklaart ten dele het gebrek aan inzicht.  
Eerstgenoemden kunnen de schommelingen van de gerechtskosten verklaren 
maar zij hebben geen kennis van de cijfers van de verschillende 
begrotingsposten van hun entiteit. Het omgekeerde geldt voor de dienst van de 
gerechtskosten: hij beschikt over de cijfers maar niet over de uitleg. De FOD 
Justitie zou dan ook op geregelde tijdstippen cijfergegevens ter beschikking 
moeten stellen van de korpschefs en deze laatsten zouden in hun 
werkingsverslag een bijzonder hoofdstuk moeten wijden aan de gerechtskosten.  
De bundeling van de beide initiatieven zou tegelijkertijd de magistraten 
responsabiliseren en er zou een beter inzicht komen in de cijfers.  
 
De beheersing van de gerechtskosten moet één van de voornaamste 
doelstellingen zijn voor de komende maanden en jaren. Hiertoe moet 
managementscompetentie worden ingevoerd. Deze managers van morgen zullen 
zowel oog moeten hebben voor de onafhankelijkheid van de magistraten (o.a. in 
hun keuzes van onderzoeksmaatregelen) als voor het goed van de 
overheidsgelden. 
 
Het is onontbeerlijk dat de gewoonten veranderen. Het financiële aspect dient 
een kerngegeven te worden bij het nemen van maatregelen. De FOD Justitie 
heeft een informaticaprogramma uitgewerkt en getest in twee 
pilootarrondissementen (Nijvel en Leuven). Het zou zeer interessant zijn om de 
balans op te maken van deze belangrijke innovatie. Volgens de stafdienst ICT is 
er een aanzienlijk verschil in het “toepassingspercentage”. Het gebruik van dat 
programma zou in ieder geval de responsabilisering van de opdrachtgevers 
kunnen versterken; zij zouden een beter zicht krijgen op hun 
onderzoeksopdrachten en de budgettaire weerslag ervan. Er zou bovendien meer 
controle komen op de facturatie van de gerechtskosten.  
 
De inspanningen voor het opstellen van prijslijsten en tariefonderhandelingen 
(telefoon, DNA, kosten van takeling en stalling) moeten worden verder gezet 
omdat dit toelaat de juiste prijs te bepalen. 
 
Een betere beheersing van de gerechtskosten zal de gerechtelijke instanties 
toelaten om kwalitatief hoogstaande prestaties van de deskundigen ook naar 
waarde te schatten en te vergoeden.  
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De inspanningen op het vlak van de controle moeten worden verder gezet. De 
nodige controle moet blijven worden uitgeoefend. Deze was, in samenwerking 
met de dienst CTIF van de federale politie, bijzonder doeltreffend voor wat 
betreft de telefonie. 
 
De magistraten moeten blijvend geïnformeerd en gesensibiliseerd worden over 
het vraagstuk van de gerechtskosten; onder de vorige legislatuur had de Minister 
van Justitie de aanwijzing van een referentiemagistraat gevraagd in ieder korps 
(zetel en openbaar ministerie); het zou nuttig zijn een bilan op te maken van dit 
initiatief.  
 
De problematiek van het verhalen van de gerechtskosten op de veroordeelden is 
in dit rapport niet aan bod gekomen bij gebrek aan beschikbare statistieken. Het 
is een bevoegdheid van de Administratie van het kadaster, de registratie en 
domeinen van de FOD Financiën. Om de netto prijs van de gerechtskosten te 
weten, zou het zeer nuttig zijn het aandeel te kennen van deze verhaalde kosten 
binnen de gerechtskosten. Men zou er zich vooraf wel van dienen te vergewissen 
of bij iedere veroordeling de gemaakte gerechtskosten werden vereffend. In deze 
context zou een informatica-instrument voor de magistraat van het openbaar 
ministerie of de onderzoeksmagistraat een zeer dienstig instrument kunnen zijn 
om het dossier van de gerechtskosten te vervolledigen. 
   
Wat dit laatste betreft zou een samenwerking tussen de gerechtelijke overheden 
tot stand moeten worden gebracht die het voorwerp zou kunnen uitmaken van 
een omzendbrief.  
 
 
 
 
 
 
 
 

*   * 
 
 
*
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CONCLUSIES  
 
 
 
Met dit rapport hebben wij getracht om aan de gerechtelijke, de politieke en de 
administratieve overheden een overzicht te geven van de toebedeling van de 
financiële middelen voor de Rechterlijke Orde, voorzien van een analyse en 
commentaar.  
 
Wij beoogden hiermee diegenen die in de toekomst meer actief zullen moeten 
deelnemen aan het beheer van de Rechterlijke Orde te informeren en te 
sensibiliseren. Deze studie kan worden beschouwd als een eerste onontbeerlijke 
stap bij de reflectie over een toekomstig beleids- en beheersmodel.  
 
Ook al kunnen bepaalde voorstellen tot verbetering voorbarig zijn zolang er geen 
duidelijke opties zijn genomen omtrent een beheersmodel, toch toont het rapport 
aan dat nu reeds bepaalde verbeteringen kunnen worden aangebracht.   
 
In het verleden heeft ook de Hoge Raad voor de Justitie zich al over dit 
onderwerp gebogen, meer bepaald heeft hij hieromtrent op 24.03.2004 een 
advies verstrekt inzake de aanwending van de beschikbare financiële middelen 
voor de werking van de rechterlijke organisatie en voorstel voor de installatie 
van een werkgroep voor het ontwikkelen van het project “Zelfbeheer rechterlijke 
organisatie”. Het huidige rapport beperkt zich in een eerste fase tot de analyse 
van de actuele toebedeling van middelen. 
 
 
Het was verre van eenvoudig om relevante informatie te vergaren op basis van 
hoofdzakelijk openbare documenten. Om een zo coherent en volledig mogelijk 
beeld te krijgen - zowel cijfermatig als qua beleidopties – moesten diverse 
bronnen worden gebruikt en “ontward”. De evolutie van de budgettaire cijfers 
per (sub)onderwerp moest bijvoorbeeld worden gereconstrueerd op basis van 
diverse begrotingsstukken. De  beleidsopties inzake personele middelen werden 
grotendeels geput uit de voorbereidende werken van regelgevende initiatieven. 
De actuele begroting en haar verantwoording is dus nog geen doorzichtig en 
praktisch beleidsinstrument.  
 
 
Het lijdt geen twijfel dat er tijdens de onderzochte periode voor de Rechterlijke 
Orde stelselmatig aanzienlijke budgettaire inspanningen werden gedaan; het 
personeelsbestand is in ruime mate uitgebreid, de wedden zijn verhoogd, de 
investerings- en functioneringskredieten zijn aanzienlijk toegenomen en er zijn 
nieuwe functies en instanties gecreëerd. Ondanks al deze inspanningen is er nog 
sprake van gerechtelijke achterstand, nemen de gerechtskosten gestadig toe en 
blijft er een vraag naar meer personele en materiële middelen.  

           97 

  
Analyse toebedeling middelen RO 1995-2007            97 



 

Toch is men er zich de laatste jaren, zowel op internationaal als nationaal niveau, 
bewust van geworden dat overheidsmiddelen schaars zijn en dat er dient te 
worden gestreefd naar zuinigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid met behoud 
van kwaliteit. Om dit te bereiken tracht men de overheidsinstellingen meer te 
responsabiliseren en beheersautonomie te geven. Steeds duidelijker komt de wil 
tot uiting om te evolueren van een input- naar een prestatiebegroting.  
 
Op nationaal niveau zijn de Copernicushervormingen hiervan een voorbeeld. Aan 
de managers binnen het openbaar ambt werd meer autonomie gegeven in het 
gebruik van de middelen die hen ter beschikking werden gesteld, met het oog op 
het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Bovendien zal in de 
federale overheidsdiensten een systeem van beheersing worden opgebouwd met 
een interne en een externe controle. Weliswaar zijn deze ontwikkelingen nog niet 
ten volle op kruissnelheid gekomen en is bijsturing nog nodig.  
 
 
De Rechterlijke Orde kan bij deze tendensen van responsabilisering en 
beheersautonomie niet achterwege blijven. In de huidige situatie kan zij hier 
echter moeilijk in meegaan.  
 
In wezen is het de organisatie zelf die niet meer is aangepast aan de 
hedendaagse noden en die aanleiding geeft tot deresponsabilisering. 
 
Vandaag is het Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie beheerder van de 
Rechterlijke Orde. In de verantwoording van de begroting 2007 is uitdrukkelijk 
opgenomen dat dit directoraat aan de hoven en rechtbanken de nodige logistieke 
en materiële middelen verstrekt en zorgt voor het personeelsbeheer van de 
magistratuur, griffies en parketsecretariaten. Het Directoraat-generaal staat in 
voor de betaling van de gerechtskosten en heeft tevens een controleopdracht. 
Bovendien moet het de nagestreefde doelstellingen omschrijven, alsook de aan 
te wenden middelen om deze te bereiken. 
 
Het is voor dit Directoraat-generaal echter zeer moeilijk om deze taak te 
vervullen. De Rechterlijke Orde heeft immers specifieke kenmerken. Zij is 
onafhankelijk in haar rechtsprekende opdracht. Bovendien is zij samengesteld uit 
een groot aantal entiteiten die functioneren volgens plaatselijke gebruiken. Er 
ontbreken op macro niveau representatieve managementinstanties die kunnen 
sturen en beslissen. Ook op mesoniveau en lokaal is er een gebrek aan 
managementsexpertise. Het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie heeft 
dan ook weinig of geen aanspreekpunten in de Rechterlijke Orde die haar kunnen 
ondersteunen bij de uittekening van een coherent beheersbeleid.  
 
Deze organisatie – die als paternalistisch kan worden gekwalificeerd – leidt tot 
een discutabel beheer dat voor verbetering vatbaar is. Deze die een bevoegdheid 
heeft bij de toebedeling van middelen is niet deze die op het terrein 
verantwoordelijk is voor het uitvoeren van opdrachten. Deze laatste zijn dan op 
hun beurt vaak niet op de hoogte van de strategische keuzes die gemaakt 
werden op het centraal niveau. Zij voelen zich bijgevolg weinig geroepen om 
rekenschap te geven over het gebruik van middelen waarover zij zelf geen 
inspraak hadden. 
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De Rechterlijke Orde kan echter slechts meer beheersautonomie krijgen indien 
haar de mogelijkheid wordt geboden om haar interne beheersing verder uit te 
bouwen.  
 
Op termijn zou de Rechterlijke Orde meer inzicht moeten krijgen in haar eigen 
organisatie. Zij kan dit bereiken door het formuleren van haar doelstellingen, het 
voeren van een integraal personeelsbeleid (functiebeschrijvingen, opleiding,…), 
het meten van de werklast, de bepaling van de kostprijs per product, het voeren 
van een communicatiebeleid, de visualisatie van haar interne processen, de 
invoering van de nodige expertise en dergelijke meer. Verdere informatisering is 
niet alleen noodzakelijk voor de judiciële opdrachten sensu stricto. Met het oog 
op een meerdimensionale kijk op het beheer van de Rechterlijke Orde zou het 
informaticasysteem eveneens aan de rechterlijke overheden alle relevante 
beheersindicatoren ter beschikking moeten stellen (bijv. werklast, 
personeelssamenstelling, gevolgde opleidingen, gerechtelijke achterstand, 
kostprijs per product, energieverbruik, kostprijs gerechtskosten, enz.). Bepaalde 
informatie zou bovendien zeer bruikbaar zijn voor de politieke en administratieve 
overheden bij hun beleidsvoorbereiding. 
 
Zodoende kan de Rechterlijke Orde op een doelmatige en doeltreffende wijze de 
risico’s om haar doelstellingen te bereiken beter evalueren en indien nodig haar 
beleid corrigeren of heroriënteren.  
 
Zowel een intern audit-orgaan (op te richten binnen de Rechterlijke Orde zelf) als 
een extern audit-orgaan (de onafhankelijke Hoge Raad voor de Justitie) zouden 
moeten waken over de kwaliteit van deze interne beheersing. Deze laatste is het 
orgaan bij uitstek om hiervan verslag uit te brengen aan de Minister van Justitie 
en het parlement.  
 
 
Het rapport toont aan dat er nog een lange weg te gaan is vooraleer dergelijke 
graad van organisatiematuriteit zal bereikt zijn.  
 
Het personeelsbeleid dient op vele aspecten nog te worden bijgestuurd. De 
Rechterlijke Orde heeft nooit expliciet haar strategische en operationele 
doelstellingen omschreven, laat staan dat zij een overzicht heeft gemaakt van de 
respectievelijke expertise die wordt vereist in hoofde van de magistratuur en het 
gerechtspersoneel om die doelstellingen te bereiken. Verloning werd te weinig 
gekoppeld aan expertise- en vaardigheidsvereisten bij gebrek aan 
functieprofielen. Door functieoverlappingen werden mensen zowel onder als 
boven hun niveau ingeschakeld, in vaak verouderde werkprocessen. De 
verhoging van personeelsformaties gebeurde in het verleden meestal op basis 
van discutabele maatstaven bij gebrek aan objectieve parameters en 
meetinstrumenten.  
 
Recentelijk dienden zich diverse regelgevende initiatieven aan, zoals de 
hervorming van de loopbaan van het gerechtspersoneel, de oprichting van 
steundiensten, de ontwikkeling van een beleid inzake permanente 
beroepsopleiding, enz. Zij moeten nog grotendeels worden geïmplementeerd, 
maar zij kondigen al een positieve wending aan naar een meer optimale 
personeelsbeheersing door de Rechterlijke Orde zelf. 
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In de nabije toekomst is het absoluut noodzakelijk dat ook inzake het 
personeelsbeleid voor de magistratuur (regelgevende) moderniseringsinitiatieven 
worden genomen.  
 
De ontwikkeling van een personeelsbeleid mag zich echter niet beperken tot het 
wijzigen van regelgeving en het opzetten van nieuwe structuren. Op het terrein 
dient deze ontwikkeling te worden begeleid door een veranderingsmanagement 
waarbij eenieder wordt geïnformeerd en gesensibiliseerd. De 
personeelsverantwoordelijken moeten de broodnodige expertise kunnen 
verwerven.  
 
 
Uit de analyse van de gerechtskosten blijkt de absolute noodzaak om deze 
uitgaven te beheersen en de inspanning verder te zetten op het gebied van 
prijslijsten, de onderhandeling van de tarieven en de controle. De inspanning 
moet echter gekaderd worden in een radicale verandering van gewoonten. Op 
korte termijn dient het financiële aspect een kerngegeven te worden bij het 
nemen van maatregelen. Dit impliceert dat de magistraat die een 
onderzoeksmaatregel voorschrijft betrokken wordt in het administratieve proces 
van betaling en controle.  
 
Bovendien moet een informatieoverdracht tot stand komen tussen de FOD 
Justitie en de gerechtelijke autoriteiten. Er moet worden naar gestreefd dat zij 
solidair verantwoordelijk worden gesteld. Men kan zich inspireren op de 
medische sector waar eveneens de onafhankelijkheid bij het voorschrijven van 
medicatie moet worden verzoend met de noodzakelijke beheersing van de 
kosten.  
 
Het principe dat er rekening dient te worden gehouden met de kost van een 
maatregel moet ook meespelen bij de voorbereiding van de regelgeving. De 
introductie van “de kleine Franchimont“ in de strafprocedure zonder rekening te 
houden met de aanzienlijke budgettaire consequenties is een voorbeeld dat niet 
meer voor navolging vatbaar is. Elke schakel in de ketting zal hier dus een 
inspanning moeten doen; enkel door het gehele proces in beschouwing te nemen 
kan men tot een oplossing komen. 
 
 
Op het gebied van de materiële middelen blijkt het voor de Rechterlijke Orde 
zeer moeilijk om een interne beheersing te ontwikkelen. Het is het Directoraat-
generaal rechterlijke organisatie dat het aankoopbeleid voert, zonder dat de 
Rechterlijke Orde inbreng heeft in de bepaling van de strategische en 
operationele doelstellingen, met als gevolg dat zij moeilijk rekenschap kan geven 
over de aanwending van deze middelen. Het Rekenhof heeft in zijn 161ste boek 
ten zeerste gepleit voor de vaststelling van strategische en operationele 
doelstellingen, bevraging bij de klant, de opmaak van een jaarlijks behoeftenplan 
en een optimaal beheer van de kredieten. Dit rapport heeft het voorwerp 
uitgemaakt van discussie voor de Kamercommissie Justitie. Het zou nu, twee 
jaar na de bespreking van het rapport en de aanbevelingen van het Rekenhof, 
ongetwijfeld interessant zijn opnieuw de realiteit in kaart te brengen en na te 
gaan in welke mate de toen geopperde pistes daadwerkelijk tot een verbetering 
van de in het auditrapport aangehaalde pijnpunten heeft geleid.   
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Uit de analyse van de materiële middelen blijkt dat de budgettaire gegevens zeer 
nuttig kunnen zijn bij de dagdagelijkse beslissingen en bij de politieke 
oriëntaties, weliswaar op voorwaarde dat hun kwaliteit wordt verbeterd. Het zou 
nuttig zijn om te beschikken over specifieke gegevens die toelaten om de kost 
per entiteit te bepalen. Dit is actueel, op basis van het huidige budgettair en 
boekhoudingssysteem, onmogelijk.  
 
 
Wanneer het voor de Rechterlijke Orde mogelijk wordt haar organisatie beter te 
beheersen, zal zij ook in staat zijn om op een objectieve wijze de middelen te 
verantwoorden waarover zij dient te beschikken, voor om het even welk 
verzelfstandigingsmodel men uiteindelijk ook opteert. De begroting zal zodoende 
kunnen worden opgemaakt vanuit een meer programmatorische en strategische 
benadering. In de begrotingsdocumenten zullen dan daadwerkelijk gedetailleerde 
doelstellingen kunnen worden uitgewerkt, gekoppeld aan de daartoe vereiste 
middelen. Bovendien zal er een echte evaluatie kunnen plaatsvinden van de 
realisatie van de vooropgestelde doelstellingen. Uiteraard moet hiertoe de nodige 
expertise worden opgebouwd.  
 
Deze benadering bestaat vandaag quasi niet. Zoals blijkt uit het rapport zijn de 
budgettaire gegevens weinig toegankelijk en transparant. In de verantwoording 
van de basisallocaties van de afdeling “56 gewone rechtsmachten” zijn de 
nagestreefde doelstellingen zeer summier omschreven en gaat het eerder om 
een opsomming van uit te voeren activiteiten. Er is weinig of geen evaluatie a 
priori en posteriori van de nagestreefde doelstellingen. 
 
 
Zoals al meermaals beklemtoond, is dit rapport één stap in de reflectie die moet 
gevoerd worden alvorens een beheersmodel voor de Rechterlijke Orde op te 
bouwen. In de toekomst is het noodzakelijk een analyse te maken van de diverse 
aspecten die verbonden zijn aan een toekomstig beheersmodel. Denk maar aan 
de verschillende hypotheses inzake centralisatie, deconcentratie en 
decentralisatie van het beheer, zowel binnen als buiten de Rechterlijke Orde. De 
actuele ontwikkelingen op federaal niveau inzake de organisatie van de begroting 
en de boekhouding, meer bepaald de inwerkingtreding van de wetten van 16  
mei 2003 en 22 mei 2003, zullen voor het bestaande beheersmodel reeds een 
kleine aardverschuiving betekenen. Uiteraard zal de analyse van andere 
“moderne modellen”, zowel in het buitenland als op nationaal niveau, zeer nuttig 
zijn bij de uittekening van een toekomstig beheersmodel voor de Rechterlijke 
Orde.  
 
 
 

*   * 
 
 

* 
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Bijlage 1 – Uittreksel uit de wet houdende de algemene 
uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007 (12 FOD 

Justitie – Afdeling 56 – gewone rechtsmachten) 
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Bijlage 2 - Chronologisch overzicht regelgevende initiatieven 
die voorzien in een verhoging van de bezoldiging van de 

magistraten en gerechtspersoneel 
 
 
 

KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 APRIL 1999 TOT VASTSTELLING VAN HET BEDRAG VAN DE 
PRESENTIEGELDEN DIE KUNNEN WORDEN TOEGEKEND AAN DE RAADSHEREN EN RECHTERS 
SOCIALE ZAKEN EN AAN DE RECHTERS IN HANDELSZAKEN, 
 

 
Dit besluit verhoogde de presentiegelden van de raadsheren en rechters sociale 
zaken en de rechters in handelszaken 
 
 
 

WET VAN 29 APRIL 1999 TOT WIJZIGING, WAT DE WEDDEN VAN DE MAGISTRATEN VAN DE 
RECHTERLIJKE ORDE BETREFT, VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK  
 

 
Deze wet beoogde het statuut van de magistraat te herdenken en aantrekkelijker 
te maken. Er diende immers voorrang te worden gegeven aan de aanwerving 
van personen met grote kwaliteiten, gestimuleerd door een statuut dat beter 
beantwoordde aan de verantwoordelijkheden van de magistraten (Kamer van 
Volksvertegenwoordigers 50 2030/1).  
 
Volgende aanpassingen werden doorgevoerd:  
 
. een  vermindering van het bestaande weddenverschil tussen de magistraten 

op het niveau van de eerste aanleg en die op het niveau van het hoger 
beroep in de tweede helft van de loopbaan; 

. de toekenning van hogere weddenbijslagen vanaf de eerste driejaarlijkse 
periode; 

. een revalorisatie van het ambt van korpschef vooral in de middelgrote 
arrondissementen: de categorie van korpschef “eerste klasse” werd uitgebreid 
tot alle arrondissementen die tenminste 250.000 inwoners tellen; 

. weddenbijslagen:  
- verduidelijking weddenbijslagen aan substituten-procureurs des Konings  
- bijslag van 105.000 fr. voor substituten gespecialiseerd in fiscale zaken en 

aan eerste substituten die als auditeur worden aangewezen  
- weddenbijslag aan onderzoeksrechters (170.000 fr.) en aan jeugdrechters 

(105.000 fr.).  
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WET VAN 15 JUNI 2001 TOT WIJZIGING VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK TENEINDE DE 
INDELING VAN DE VREDEGERECHTEN IN KLASSEN AF TE SCHAFFEN EN DE WEDDE VAN SOMMIGE 
HOOFDGRIFFIERS EN HOOFDSECRETARISSEN VAN PARKETTEN AAN TE PASSEN 
 

 
Deze wet beoogt de discriminatie die door de wijzingen aan de geldelijke 
loopbaan van magistraten tot stand kwam (wet van 29.04.1999) ten opzichte 
van sommige hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen te verhelpen. De categorie van 
korpschef “eerste klasse”, gereserveerd voor de gerechtelijke arrondissementen 
met een bevolking van tenminste 500.000 inwoners werd door de wet van 
29.04.1999, uitgebreid tot alle arrondissementen die tenminste 250.000 
inwoners tellen, daar waar hoofdgriffiers in een arrondissement met 250.000 
inwoners een wedde gebonden aan de tweede klasse behielden (Kamer van 
Volksvertegenwoordigers doc 50 1071/001).  

 
 

 

WET VAN 15 JUNI 2001 TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 357 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK 
 

 
Er werd  vastgesteld  dat het zeer moeilijk was om plaatsen van substituut-
procureur des Konings op de personeelsformatie in te vullen en in het bijzonder 
deze van substituut –procureurs des Konings gespecialiseerd in fiscale 
aangelegenheden. Deze wet beoogde dan ook door het geven van een 
substantiële impuls de aantrekkelijkheid van het ambt te verhogen. De 
weddenbijslag werd opgetrokken van 105.000fr. tot 264.000 fr. (Kamer van 
Volksvertegenwoordigers doc 50 1078/001) 

 
 
 

WET VAN 27 DECEMBER 2002 TOT WIJZIGING, WAT DE WEDDEN VAN MAGISTRATEN VAN DE 
RECHTERLIJKE ORDE BETREFT, VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK  
 

 
Ook deze wet beoogde het ambt van substituut aantrekkelijker te maken 
teneinde de openstaande plaatsen op de personeelsformaties, kenmerkend voor 
de parketten in de grote steden, in te vullen.(Kamer van 
Volksvertegenwoordigers Doc. 50 1911/001):  
 
. de wedde substituut-procureur-generaal en substituut –generaal wordt op het 

niveau van raadsheer gebracht 
 
Bovendien beoogde ze de weddenspanning tussen verschillende categorieën van 
magistraten af te zwakken:  
 
. eerste aanleg/beroep: 

basiswedde van ondervoorzitters, eerste substituten, rechters en substituten 
wordt opgetrokken  

 
. vrederechters/rechters in de politierechtbank - toegevoegde vrederechters/ 

toegevoegde rechters in de politierechtbank: 
toegevoegde magistraten ontvangen zelfde wedde als titularissen  
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PROTOCOL 249 DD. 01.04.2003  
 

 
DIT PROTOCOL WERD HOOFDZAKELIJK VERTAALD IN VOLGENDE REGELGEVING:  
 
 
. Koninklijk besluit van 28 januari 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit 

van 19 maart 1996 houdende oprichting en vereenvoudiging, in de griffies en 
parketten bij de hoven en rechtbanken, van de loopbaan van de graden 
waarvoor een bijzondere beroepsbekwaamheid is vereist en tot vaststelling 
van de bezoldigingsregeling ervan en tot vaststelling van de 
bezoldigingsregeling van het personeel van de griffies en parketten bij de 
hoven en rechtbanken en van de attachés in de dienst voor documentatie en 
overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie   

 
→  verhoging 1% niveaus 4, 3, 2, 2+. 

 
 
. Koninklijk besluit van 29 september 2003 betreffende de toekenning van een 

vakantiegeld aan sommige personeelsleden van de diensten die de 
rechterlijke macht terzijde staan. 

 
→  verhoging vakantiegeld niveaus 4, 3, 2, 2+:  
 

82 % jaar 2002 
92% vanaf 2003  

 
 
. Ministerieel van 13 juli 2004  tot uitvoering van de koninklijke besluiten 

houdende vaststelling van de personeelsformatie van de graden van vertaler, 
opsteller en   beambte van de griffies en de parketten bij de hoven en 
rechtbanken  

 
→  verhoging normen sociale programatie tot 15% 

 
 
. Koninklijk besluit van 22 december 2004 tot wijziging van het koninklijk 

besluit van 19 maart 1996 houdende vereenvoudiging van de loopbaan en 
vaststelling van de bezoldigingsregeling van sommige personeelsleden van de 
diensten die de rechterlijke macht bijstaan en tot toekenning van een 
integratiepremie voor de  personeelsleden van de niveaus 3 en 4:  

 
→  verhoging van de basiswedde voor de niveaus 2+, 2en 3 binnen de oude 

loopbaanstructuur + integratiepremie voor de niveaus 3 en 4 
 
. Masterplan - Koninklijk besluit van 31 januari 2005 houdende vaststelling van 

de personeelsformatie van de secretarissen bij de parketten, en van de 
personeelsleden bij de griffies en de parketsecretariaten bij de hoven en 
rechtbanken, met inbegrip van de bijzondere graden 
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→  antwoord op de problematiek van het groot aantal contractuele 
personeelsleden op het niveau D (statutarisatie) en op de onevenwichtige 
verhouding van het aantal personeelsleden van het niveau D versus het 
niveau C (upgrading) 
 
 

KADERS per type 
rechtsmacht Griffie Parket Plaatsen Totaal

Hof van Cassatie 58 2 beambten 0 2 60

Federaal parket 46 0 0 0 46

Hoven van beroep 368 28 beambten 1 vertaler + 16 beambten 45 413

Arbeidshoven 189 4 beambten 1 beambte 5 194
Rechtbanken van 
eerste aanleg 

1 AS + 2 Vert + 3 opst + 135 
beambte 2.700 134 beambten 275 2.975

Arbeidsrechtbanken 6141 opst + 35 beambten 9 beambten 45 659
Rechtbanken van 
koophandel 507 5 beambten 0  5 512

Politierechtbanken 368 25 beambten  0 25 393

Vredegerechten 897 6 beambten  0 60 957

subtotaal 5.747 462 6.209    
1 biblio + 1 ger.tech.ass. + 22 adm.agent + 11 

arbeiders Bijzondere graden 512 35 547
  

Totaal  6.259 497 6.756  
 

Toevoegingen protocolakkoorden op 1/9/2005: 
Hof van beroep Brussel: 
- 3 beambten  
Rechtbank van eerste aanleg en parket te Dendermonde: 
- 1 beambte bij de griffie 
- 1 adjunct-secretaris en 1 opsteller 
 

 
. Wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat 

betreft de wedden van de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven 
van beroep en bij de rechtbanken van eerste aanleg, van de griffiers en de 
secretarissen van het parket en tot wijziging van de artikelen 259duodecies 
en 285bis van hetzelfde  

. Koninklijk besluit van 4 mei 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 
29 september 2003 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan 
sommige personeelsleden van de diensten die de Rechterlijke Macht terzijde 
staan  

 
 

→  voor het niveau 1, referendarissen, parketjuristen griffiers, secretarissen:  
 

- + 1 % salarisverhoging 
- verhoging van het vakantiegeld tot 80 % vanaf 2004 en tot 92% vanaf 

2006 
 
 

. Wet van 10 juni 2006 tot herziening van de loopbanen en de bezoldiging van 
het personeel van de griffies en de secretariaten van de parketten: 
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. Koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan 
en de bezoldigingsregeling van het personeel van griffies en 
parketsecretariaten 

 
→  Deze regelgeving beoogt de modernisering van de loopbaan van het 
administratief gerechtspersoneel.  

 
KRACHTLIJNEN:  
 
. meer concentratie op de inhoud van de functie; 
. uitbouwen van een marktconforme beloning afgestemd op diegene van de 

rijksambtenaren; 
. uitbouw van een competentiegericht loopbaan- en ontwikkelingsbeleid; 
. creëren van transparantie, doorgroeimogelijkheden en loopbaan-

perspectieven 
 
HOE?  

 
Nieuw loopbaanmodel uitgetekend rond 3 functieniveaus:  
. niveau D met de graad van medewerker (vroegere niveaus 4 en 3) 
. niveau C met de graad van assistent (vroegere niveau 2)  
. niveau B met de graden van deskundige, administratief deskundige, ICT 

deskundige (vroegere niveau 2+) 
(Het onderscheid tussen de personeelsleden van de griffies en de parketten 
vervalt).  

 
Instelling van functiefamilies voor de niveaus B, C en D: 
. voor al de niveaus worden functiefamilies opgesteld, waarin de inhoud van 

de functie en de daartoe vereiste vaardigheden en kennis worden 
omschreven.  

 
Regels en procedures voor de bevordering door verhoging in weddenschaal 
door middel van gecertificeerde opleidingen 

 
Wijziging benoemingsvoorwaarden: 
. alle functieniveaus worden toegankelijk, zowel via werving als via 

bevordering:  
 
Nieuwe regels inzake selectie – werving: 
. aan de Koning wordt de bevoegheid gegeven om nadere regels uit te 

werken voor de vergelijkende selectie en de werving. Aan SELOR wordt 
expliciet de bevoegdheid gegeven om de vergelijkend selecties te 
organiseren.  

 
Nieuwe regels inzake mutatie en mobiliteit: 
. mutatie naar een andere griffie of parket  
. wederzijdse mobiliteit tussen betrokken personeelsleden van griffies en 

parketten en de personeelsleden van federale overheidsdiensten  
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Hoger ambt:  
. Er wordt getracht om een evenwicht te brengen tussen de noodzakelijke 

continuïteit van de dienst en de aanzienlijke beperking van het gebruik van 
de techniek van hogere functies. 

 
Bezoldigingsregels (wedde, competentietoelage, integratiepremie, premie 
leidinggevenden, toelage uitoefening hoger ambt…) 
 

 
 

WET VAN 22 APRIL 2003 TOT WIJZIGING VAN DE ARTIKELEN 357 EN 362 VAN HET 
GERECHTELIJK WETBOEK  
 

 
Deze wet beoogde de personeelsformaties in te vullen van die rechtscolleges en 
parketten waarvan een aantal magistraten het bewijs moet leveren van de 
kennis van de tweede landstaal, door het geven van een substantiële taalpremie 
zodat magistraten zouden worden aangemoedigd om deel te nemen aan één van 
de twee taalexamens (Kamer van Volksvertegenwoordigers doc 50 2310/001).  

 
. Maandbedrag 281,98 euro: voor magistraten die bewijs leverden van actieve 

en passieve mondelinge kennis en actieve en passieve schriftelijke kennis  
 
. Maandbedrag 216,91 euro: voor magistraten die bewijs leverden van actieve 

en passieve mondelinge kennis en passieve schriftelijke kennis 
 
                                                                                                                                  

 

PROTOCOL NR. 293 DD. 07.10.2005 
 

 
. Wet van 25 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 

inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van 
het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke 
organisatie 

 
Responsabilisering van de magistraat-korpsoverste:  
 
. de hoofdgriffier komt onder zijn gezag en toezicht; 
. hij krijgt meer bevoegdheden inzake personeelsbeleid, waaronder de 

selectie; 
. op zijn verzoek kan een steundienst worden opgericht die hem bijstaat bij 

zijn managementfunctie. In deze steundienst is er plaats voor tal van 
actuele en toekomstige functies die moeilijk onder te brengen zijn in een 
griffie of een parket (H.R.M., gebouwenbeheerder, applicatie-
verantwoordelijke…). 

 
 

De oprichting van een gemeenschappelijke steundienst ten behoeve van het 
college van procureurs-generaal, de raad van procureurs des Koning en de 
raad van arbeidsauditeurs 
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Koppeling functie-inhoud aan:  

 
. het hiërarchisch niveau (A, B, C of D); 
. een marktconform inkomen; 
. de benoemings- en selectievoorwaarden 
. de verdere loopbaanontwikkeling; 
. de opleiding; 
. de evaluatie, etc. 
 

 
Gerechtspersoneel van niveau A: 
 
Dit niveau omvat o.a. de referendarissen, de parketjuristen, de attachés, de 
hoofdgriffiers, de hoofdsecretarissen, de griffiers-hoofd van dienst, de 
secretarissen-hoofd van dienst en personeelsleden van de steundiensten.   

 
De diverse functies in het niveau A zullen worden beschreven, gegroepeerd, 
onderling gewogen en uiteindelijk door de Koning geclassificeerd in één van 
de vijf vakklassen (A1 tot A5). 

 
Ze worden uitgevoerd door een wegingscommissie en een uitgebreide 
wegingscommissie die is samengesteld uit vertegenwoordigers van hoven en 
rechtbanken en experten waaronder die van de FOD P&O, de FOD Justitie en 
de FOD Begroting. 

 
 
 

Griffiers en secretarissen:  
 

Worden ondergebracht onder niveau B  
 
 

Professionalisering van de selectie: 
 

De vergelijkende selecties moeten op een objectieve en professionele wijze 
gebeuren, in nauwe samenwerking met de lokale overheden.  Selor krijgt 
hierbij een belangrijke rol. Deze autonome organisatie beschikt hiervoor 
immers over de know how en de middelen. 
 
 
Loopbaanontwikkeling: 
 
Een personeelslid kan in niveau A bevorderen naar een hogere klasse. Een 
personeelslid met een graad in niveau B kan bevorderen naar een klasse in 
niveau A. 
Indien men slaagt in een gecertificeerde opleiding geniet men een 
competentietoelage of wordt men het bevorderd in een hogere weddenschaal. 
Deze opleidingen zullen worden georganiseerd door het Opleidingsinstituut 
van de Federale Overheid. 
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Bevordering van personeelsmobiliteit: 
 
. het verlenen van voorrang aan mutatie bij het invullen van vacante 

betrekkingen; 
. een ontkoppeling van benoemingsvoorwaarden en de baremaloopbaan aan 

het type gerecht; 
. wederzijdse mobiliteit voorzien tussen de rijksambtenaren en het 

gerechtspersoneel. 
 

Integratie- en overgangsmaatregelen: 
 
De weging van alle type-functies in het niveau A gebeurt na de 
inwerkingtreding van de wet. Bij de inwerkingtreding zullen, in een eerste 
fase, alle personeelsleden in een bepaalde klasse worden geïntegreerd, 
rekening houdende met hun actuele graad, wedde en anciënniteit. 
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Bijlage 3. - Overzicht regelgevende initiatieven die voorzien in 
een verhoging van de personeelsformatie van de magistraten & 

gerechtspersoneel 
 
 

 

WET VAN 17 FEBRUARI 1997 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 16 JULI 1970 TOT 
VASTSTELLING VAN DE PERSONEELSFORMATIE VAN DE POLITIERECHTBANK EN DE WET VAN 20 
JULI 1971 TOT VASTSTELLING VAN DE PERSONEELSFORMATIE VAN DE VREDEGERECHTEN. 
 

 
Er werd vastgesteld dat door de werktoename in de vredegerechten naar 
aanleiding van uitbreiding van bevoegdheden als noodoplossing contractuelen 
werden ingeschakeld. Zulks werkte demotiverend op het personeel en diende te 
worden geregulariseerd (senaat 1-345/1 -1995-1996). 
In 1976 heeft de toenmalige minister van Justitie een werkgroep opgericht 
teneinde objectieve criteria op te stellen, op basis van de statistieken, om de 
getalsterkte samen te stellen van de vredegerechten. 
Deze werkgroep beëindigde haar werkzaamheden in 1987 en stelde volgende 
criteria vast voor de berekening van de kaders, welke werden aanvaard door de 
toenmalige minister van Justitie:  

 
. Aantal ingeschreven zaken op de algemene rol: × 1,5 punten 
. Aantal ingeschreven zaken op de rol der verzoekschriften  

- ingediend op grond van de wet van 14 juli 1976: × 4 punten 
- ingediend in de andere gevallen: × 1,5 punten 

. Familieraden  aantal vergaderingen: × 6 punten. 

. Akten van bekendheid: × 2 punten. 
 

Het aantal bekomen punten werd vergeleken met een verdelingsrooster om het 
aantal personeelsleden in de griffie vast te stellen: 
 
1 600 punten geeft recht op 3 eenheden 
2 100 punten geeft recht op 4 eenheden 
2 900 punten geeft recht op 5 eenheden 
4 000 punten geeft recht op 6 eenheden 
5 300 punten geeft recht op 7 eenheden 
7 000 punten geeft recht op 8 eenheden 
 
Om het activiteitscijfer vast te stellen werd het gemiddelde genomen van de drie 
laatste jaren. Eenmaal het aantal eenheden bepaald, werden de graden verdeeld 
volgens hiernavolgende tabel: 
1. Hoofdgriffier. 
2. Beambte. 
3. Klerk-griffier. 
4. Griffier. 
5. Opsteller. 
6. Beambte. 
7. Klerk-griffier. 
8. Opsteller. 
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Uitzonderingen: 
. vredegerecht 2e klasse: griffier wordt vervangen door klerk-griffier; opsteller 

wordt vervangen door beambte; 
. samengevoegde kantons met totaal twee eenheden: beambte wordt vervangen 

door een klerk-griffier. 
 
Deze criteria betreffende de berekening van de activiteitscijfers werden in deze 
wet toegepast als volgt:  
 
. referentiejaren 1988, 1989, 1990; 
. behoud van het bestaande puntenstelsel met één wijziging: 4 punten per 

ingeschreven tegensprekelijk verzoekschrift; 
. de dubbele kantons die komen op een personeelskader met twee eenheden 

blijven een derde personeelslid behouden.  
 
 

 

WET VAN 9 JULI 1997 HOUDENDE MAATREGELEN TENEINDE DE GERECHTELIJKE ACHTERSTAND 
WEG TE WERKEN BIJ DE HOVEN VAN BEROEP 
 

 
Deze wet beoogt de inschakeling van plaatsvervangende raadsheren in tijdelijke, 
aanvullende kamers binnen de hoven van beroep voor een aanvangsperiode van 
3 jaar. Deze maatregel kadert in strijd tegen de gerechtelijke achterstand die in 
de loop der jaren ontstond bij deze hoven (senaat 1-490/1 -1996-1997). 
 
 
                                                                                                                                                                                           Plaatsvervangende 

raadheren     
 Antwerpen  30 
 Brussel  42 
 Gent  28 

Luik 26  
Bergen  22  

 
Deze plaatsvervangende raadsheren worden benoemd voor het leven en bestaan 
uit:  
 
. advocaten met een baliepraktijk van minstens 20 jaar; 
. plaatsvervangende rechters, minimum 10 jaar benoemd bij de rechtbank van 

eerste aanleg, een arbeidsrechtbank, een rechtbank van koophandel, een 
vredegerecht of een politierechtbank; 

. op rust gestelde magistraten. 
 
De aanvullende kamers behandelen alle zaken waarvoor nog geen rechtsdag 
werd verkregen, hoewel deze was aangevraagd, hetzij een rechtsdag werd 
verkregen die meer dan één jaar verwijderd lag op de datum van de 
inwerkintreding van de wet = definitie gerechtelijke achterstand (art 7).  
 
Bovendien wijst de Koning op voordracht van de algemene vergadering van elk 
hof van beroep een magistraat-coördinator aan die de organisatie van de 
werkzaamheden coördineert en jaarlijks een activiteitenrapport opmaakt met het 
effect van de maatregelen gericht op de bestrijding van de gerechtelijke 
achterstand.  
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Vervolgens werd het permanente kader van de hoven uitgebreid met zes 
raadsheren.  
 
 
Motivering verhoging:  
 
“Het kader wordt vastgesteld in functie van de gerechtelijke achterstand, dit op 
de laatst gekende gegevens”. 
 

 
 

WET VAN 10 FEBRUARI 1998 TOT AANVULLING VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK 
BETREFFENDE DE BENOEMING VAN TOEGEVOEGDE RECHTERS  
 

 
Deze wet beoogt een verhoogde mobiliteit van het bestaande magistratenkorps 
en de oprichting van een mobiel korps van toegevoegde rechters.  
 
Daartoe voorzag hij o.m. dat:  
 
. plaatsvervangende rechters kunnen worden benoemd in een of meer 

vredegerechten en in een of meer politierechtbanken; 
 
. de Koning een vrederechter kan benoemen in de hoedanigheid van toegevoegd 

rechter bij de politierechtbank en eveneens als toegevoegd vrederechter bij een 
vredegerecht in een ander kanton; 

 
. de Koning, tijdelijk, per rechtsgebied van het hof van beroep of van het 

arbeidshof een maximum aantal toegevoegde rechters kan benoemen (niet 
meer dan een tiende van het totaal aantal magistraten van de zetel van de 
rechtbanken van eerste aanleg, de rechtbanken van koophandel en de 
arbeidsrechtbanken gelegen binnen dit rechtsgebied). Zij werden aangewezen 
om hun ambt uit te oefenen, hetzij bij een of meer rechtbanken van eerste 
aanleg, hetzij bij een of meer rechtbanken van koophandel, hetzij bij een of 
meer arbeidsrechtbanken gelegen binnen dit rechtsgebied;  

 
. de eerste voorzitter bij beschikking, met eerbiediging van de taalwet in 

gerechtszaken, een rechter uit het rechtsgebied van het hof van beroep met 
diens toestemming kan aanwijzen om zijn ambt bijkomend en voor een 
bepaalde termijn waar te nemen in een andere rechtbank van eerste aanleg of 
een andere rechtbank van koophandel gelegen binnen dit rechtsgebied; 

 
. dezelfde bevoegdheden door de eerste voorzitter worden uitgeoefend ten 

aanzien van de toegevoegde rechters die door de Koning aangewezen zijn om 
hun ambt uit te oefenen bij alle rechtbanken van eerste aanleg of van 
koophandel van het rechtsgebied van een hof van beroep; 

 
. de Koning, hetzij op verzoek van een eerste voorzitter van een hof van beroep, 

hetzij op vordering van de procureur-generaal, met eerbiediging van de taalwet 
in gerechtszaken, kan een raadsheer bij het hof van beroep met diens 
toestemming aanwijzen om zijn ambt voor een bepaalde termijn waar te 
nemen in een hof van beroep van een ander rechtsgebied, na vooraf het advies 
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te hebben ingewonnen van, naar gelang van het geval, de betrokken eerste 
voorzitters en de procureurs-generaal. 
Dezelfde bevoegdheid wordt op overeenkomstige wijze uitgeoefend door de 
Koning met betrekking tot de arbeidshoven. 
 
 

Motivering verhoging:  
 
De behoeften van de dienst zijn een essentieel begrip in deze wet.  
 
In casu bepaalt de Koning en niet de wetgever het aantal toegevoegde rechters 
(maximum) volgens de behoeften van de dienst:  
  
. bij verhindering rechter; 
. na globale evaluatie van de werking van de betrokken rechtbanken, de 

beschrijving van de uitzonderlijke omstandigheden en de concrete taken die de 
toegevoegde rechter zal waarnemen. 

 
De Koning kan met betrekking tot deze evaluatie en deze beschrijving een 
beroep doen op de bijstand van een deskundige die niet tot de rechterlijke orde 
behoort. 
 
Ook voor de andere maatregelen zijn de behoeften van de dienst 
doorslaggevend.  

 
 

 

WET 20 JULI 1998 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 3 APRIL 1953 BETREFFENDE DE 
RECHTERLIJKE INRICHTING, DE WET VAN 15 JULI 1979 TOT VASTSTELLING VAN DE 
PERSONEELSFORMATIE VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL EN TOT WIJZIGING VAN DE 
WET VAN 10 OKTOBER 1967 HOUDENDE HET GERECHTELIJK WETBOEK, DE WET VAN 2 JULI 
1975 TOT VASTSTELLING VAN DE PERSONEELSFORMATIE VAN DE RECHTBANKEN VAN EERSTE 
AANLEG EN DE ARTIKELEN 151 EN 213 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK. 
 

 
Deze wet past in het meerjarenprogramma 1998-2000 waarin de financiële 
middelen werden voorzien voor een verhoging van het aantal magistraten met 
242 over het hele land en 320 bijkomende medewerkers niet magistraten voor 
parketten en rechtbanken (Senaat 1-953/1 - 1997/1998). 
 
De wetgever stelde vast dat van 1970 tot 1998 de personeelsformatie van 
magistraten steeg 30%, daar waar het aantal zaken waarmee het parket zich 
diende in te laten, steeg met 120% en het aantal burgerlijke geschillen met 
125%. In de hoven vertaalde dit onevenwicht zich met een gerechtelijke 
achterstand.  In de rechtbanken van eerste aanleg had dit onevenwicht minder 
gevolgen aangezien men aldaar beschikte over zelfregulerend mechanisme zoals 
de seponering. De wet trad ten laatste in werking op 01.04.2000 zodat de 
verhoging gespreid kon worden ingevoerd.  
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Motivering verhoging:  
 
MAGISTRATEN:  
 
. + 3 raadsheren per rechtsgebied 
 

op basis van de verwachtingen van de Eerste Voorzitters naar aanleiding van 
het Wetsontwerp franchimont 

 
 

. Brussel: + 2 raadsheren / Antwerpen + 1 raadsheer: 
 
op basis van concentratie aan zaken en de verhouding bevolkingsaantal / 
aantal raadsheren  

 
 

. + 2 parketmagistraten per Hof van beroep  
 
wetsontwerp Franchimont + beroep van College PG’s op referentiemagistraten 

 
 

. Eerste aanleg: + 19 ondervoorzitter / + 54 rechters  
 
Parameters:  
 
- burgerlijke kamers:  

aantal inleidingen + 10 % (vrijstelling van rolrecht) 
gemiddelde belasting van 665 zaken per magistraat  
 

- correctionele kamers: 
aantal vonnissen over 1994-1995 
aantal PV’s  
gemiddelde belasting 400 zaken per magistraat 
arrondissementen + 500.000 inwoners    
+ aantal correcties ( criminaliteitsgraad…) 

 
 

. + 22 eerste substituut-procureur des Konings 

. + 43 substituut-procureurs des Konings:  
 

- voorzien in bevorderingsmogelijkheid 
- door gebrek aan uniform statistisch materiaal: uitgangsbasis aantal 

magistraten toegekend aan de zetel + correcties: + 1 aan 4 grootste 
arrondissementen + 2 aan Brussel – herstellen historische anomalieën  

 
 

. rechtbanken van koophandel: + 2 ondervoorzitters / + 15 rechters 
  

- globale evaluatie werkdruk op basis van aantal faillissementen en inleidingen 
- activiteitsnorm: 735 punten per magistraat  
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GERECHTSPERSONEEL  
 
. Hoven van beroep: + 2 griffiers hoofden van dienst / + 9 adjunct-griffiers /+ 1 

griffier ten behoeve van de Kamer van Inbeschuldigingstelling 
 

- gelijkschakeling verhouding aantal raadsheren / aantal griffiers (+ 9 adjunct-
griffiers;  

- Antwerpen, Brussel en Gent: meer dan 50 personeelsleden: + griffier- 
hoofden van dienst.  

  
 

. Rechtbanken van eerste aanleg: + 10 griffiers- hoofden van dienst / + 17 
griffiers / + 35 adjunct-griffiers 
- uniformiseren verhouding rechters/griffiers over het land  
- griffiers hoofden van dienst:  

meer dan 10 personeelsleden: 1 
meer dan 30 personeelsleden: 2 
meer dan 50 personeelsleden: 3 

 
 

. Rechtbanken van koophandel: + 6 griffiers- hoofden van dienst / + 9 griffiers / 
+ 12 adjunct-griffiers 

 
- rekening houden met nieuwe wetgeving gerechtelijk akkoord  
- tekort aan gekwalificeerde medewerkers: vandaar veel delegaties  
- verhouding rechters/griffiers  
- griffiers hoofden van dienst: (zelf voorgesteld door de hoofdgriffiers):  

meer dan 20 personeelsleden: 1 
meer dan 50 personeelsleden: 23 

 
 

. De personeelsformatie van parketsecretarissen, beambten en opstellers bij de 
griffies en de parketten werden verhoogd bij diverse koninklijk besluiten.   

 
- rechtbanken van koophandel (koninklijk besluit van 15 december 1998: 

Uitbreiding met 26 eenheden (= uitbreiding met 51 opstellers; en 
vermindering met 25 beambten)  

- parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg: koninklijk besluit van 13 juni 
1999, (= Uitbreiding met 64 eenheden). 

- griffies bij de rechtbanken van eerste aanleg (koninklijk besluit van 13 juni 
1999 = Uitbreiding met 48 eenheden 

- griffies bij de hoven van beroep (koninklijk besluit van 13 juni 1999, (= 
uitbreiding met 7 eenheden)  

           121 

  
Analyse toebedeling middelen RO 1995-2007            121



 

 
 

WET VAN 29 NOVEMBER 2001 TOT VASTSTELLING VAN EEN TIJDELIJKE 
PERSONEELSFORMATIE VAN RAADSHEREN TENEINDE DE GERECHTELIJKE ACHTERSTAND BIJ DE 
HOVEN VAN BEROEP WEG TE WERKEN  
 

 
De wetgever stelde vast dat er per hof van beroep duidelijke verschillen waren 
op het punt van de opvulling van de voorziene personeelsformatie van 
plaatsvervangende raadsheren. Vermits een plaatsvervangende raadheer 
slechts uitzonderlijk de hoedanigheid heeft om een aanvullende kamer voor te 
zitten moest men beroep blijven doen op de tussenkomst van effectieve 
magistraten, met onvermijdelijk de verminderde prestaties van gewone 
kamers. Bovendien werden, sedert op ieder hof de gerechtelijke achterstand 
werd afgesplitst, nieuwe vertragingen opgetekend (Kamer van 
Volksvertegenwoordigers doc 50 1248/001). 
 
 
Motivering verhoging:  

 
In afwachting van een verregaande controle van ieder hof en een degelijke 
werklastmeting, voorzag deze wet voor 3 jaar een aantal bijkomende 
raadsheren in overtal op basis van het aantal zaken “gerechtelijke 
achterstand”, zoals gedefinieerd in de wet van 9 juli 1997 (zie hoger):  

 
 
  raadsheren in overtal 
 Antwerpen  3  Brussel  6 
 Gent  2 
 Luik 2 
 Bergen  1 
 
 

In deze wet werd tevens uitdrukkelijk opgenomen dat de Koning, na advies van 
de Hoge Raad voor de Justitie, de wijze vaststelt waarop de werklast van de 
rechter en van het openbaar ministerie wordt geregistreerd, alsook de wijze 
waarop deze geregistreerde gegevens worden geëvalueerd (art. 352bis Ger. 
W).   
 

 
 

WET VAN 16 JULI 2002 TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 86BIS VAN HET GERECHTELIJK 
WETBOEK EN VAN DE WET VAN 3 APRIL 1953 BETREFFENDE DE RECHTERLIJKE INRICHTING 
 

 
De wetgever stelde een achterstand vast bij de rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel en het parket bij deze rechtbank en wijdde dit in hoofdzaak aan de 
onmogelijkheid om openstaande plaatsen op te vullen omwille van de 
taalvereisten.  
 
Hij bracht het aantal toegevoegde rechters dan ook van 25 naar 50 
(uitzondering op 1/8ste regel) en het aantal substituut-procureurs-des Konings 
van 17 naar 34. (Kamer van Volksvertegenwoordigers doc 50 1496/001) 
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WET VAN 11 MAART 2004 TOT WIJZING VAN DE WET VAN 3 APRIL 1953 BETREFFENDE DE 
RECHTERLIJKE INRICHTING EN TOT TIJDELIJKE TOELATING TOT BENOEMING VAN 
MAGISTRATEN IN OVERTAL  
 

 
Deze wet verhoogt de personeelsformatie in de rechtbank van eerste aanleg te 
Charleroi (+ 2 rechters en 3 substituut-procureurs des Koning) en deze van het 
hof van beroep te Bergen (+1 substituut-generaal en gedurende een periode 
van 3 jaar een benoeming in overtal van een raadheer en een substituut-
procureurgeneraal. Het motief voor deze verhoging is de strijd tegen de zware 
criminaliteit in het gerechtelijk arrondissement Charleroi. (Kamer van 
Volksvertegenwoordigers doc 51 0596/001). 

 
 

 

WET VAN 14 DECEMBER 2004 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 3 APRIL 1953 
BETREFFENDE DE RECHTERLIJKE INRICHTING, VAN DE WET VAN 2 JULI 1975 TOT 
VASTSTELLING VAN DE PERSONEELSFORMATIE VAN DE RECHTBANKEN VAN EERSTE AANLEG EN 
VAN ARTIKEL 211 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK,  
 

 
De verhogingen aan personeelsformaties van, magistraten die in deze wet zijn 
voorzien zijn de resultante van samenwerkingsprotocollen die de Minister van 
Justitie afsloot met:  

 
. het Hof van Beroep te Brussel:  
 

+ 6 magistraten (2 nieuwe burgerlijke kamers) 
+ 3 griffiers   

 
 

. het Hof van Beroep te Antwerpen: 
 

+ 9 magistraten (waarvan 3 in overtal)  
na 1 jaar: + 3 aanvullende magistraten in overal  
+ 2 griffiers   
+ 2 adjunct-griffiers  

 
 

. Rechtbank van Eerste Aanleg en parket te Dendermonde: 
 

+ 3 rechters  
+ 1 ondervoorzitter 
+ 2 substituten  
+ 1 griffier  
+ 1 adjunct-griffier  

 
. De personeelsformatie van het federaal parket werd eveneens versterkt:  
 

+ 4 federale magistraten  
 

Deze protocollen werden afgesloten in het kader van de strijd tegen de 
gerechtelijke achterstand. Het volledige proces diende gepaard te gaan met de 
nodige evaluatie. (Kamer van Volksvertegenwoordigers doc 51 1314/001) 
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WET VAN 13 APRIL 2005 TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 45BIS, § 2, VAN DE WET VAN 15 JUNI 
1935 OP HET GEBRUIK DER TALEN IN GERECHTSZAKEN, VAN DE WET VAN 15 JULI 1970 TOT 
VASTSTELLING VAN DE PERSONEELSFORMATIE VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL EN TOT 
WIJZIGING VAN DE WET VAN 10 OKTOBER 1967 HOUDENDE HET GERECHTELIJK WETBOEK EN 
VAN ARTIKEL 205 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK. 
 

 
De uitbreiding van personeelsformaties van beroepsmagistraten door de wet van 
20 juli 1998 zonder een verhoging van het aantal rechters in handelszaken leidde 
tot een wanverhouding binnen sommige rechtbanken. Dit leidde tot een te 
geringe beschikbaarheid van de consulaire rechters. Er werd tevens een enorm 
verschil in behoeftes en karakteristieken per rechtbank vastgesteld (Antwerpen 
groot aantal faillissementen, Brussel gebrek aan kandidaten, 
onverenigbaarheden bij kleine rechtbanken enz. ).  

   
 

 

WET VAN 10 AUGUSTUS 2005 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 3 APRIL 1953 BETREFFENDE 
DE GERECHTELIJKE INRICHTING EN TOT TIJDELIJKE TOELATING TOT OVERTALLIGE 
BENOEMINGEN VAN MAGISTRATEN, WAT HET HOF VAN BEROEP TE GENT BETREFT 
 

 
Ook de verhoging van de personeelsformatie die deze wet voorziet is het gevolg 
van een samenwerkingsprotocol, meer bepaald tussen de Minister van Justitie en 
het Hof van beroep en parket-generaal te Gent. Ook dit protocol werd afgesloten 
in het kader van de strijd tegen de gerechtelijke achterstand en zal op 
regelmatige tijdstippen worden geëvalueerd (Kamer van 
Volksvertegenwoordigers doc 51 1836/001). 
. 
. het Hof van beroep: 
 

+ 3 raadsheren vanaf 01.05.06 
+ 1 raadsheer in overtal vanaf 01.09.06 
+ 1 raadsheer in overtal vanaf 01.01.07 
+ 1 griffier vanaf 01.09.2006 
+ 1 griffier vanaf 01.01.2007 

 
. het parket-generaal: 

 
+ 1 substituut procureur-generaal vanaf 01.09.06 
+ 1 substituut procureur-generaal in overtal vanaf 01.01.07 

 
 

 

WET VAN 20 DECEMBER 2005 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN BETREFFENDE JUSTITIE 
 

 
De verhogingen aan personeelsformaties van die in deze wet zijn voorzien zijn de 
resultante van samenwerkingsprotocollen die de Minister van Justitie afsloot met 
het Hof van beroep en parket-generaal te Luik. Ook dit protocol werd afgesloten 
in het kader van de strijd tegen de gerechtelijke achterstand en zal op 
regelmatige tijdstippen worden geëvalueerd (Kamer van 
Volksvertegenwoordigers doc 51 2012/001). 
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.  het Hof van beroep:  
+ 3 raadsheren vanaf 01.09.06 
+ 2 raadsheren in overtal vanaf 01.01.07 
+ 2 griffiers  
+ 1 adjunct-griffier 

 
. het parket-generaal:  

+ 1 advocaat-generaal vanaf 01.09.07 
+ 1 substituut-procureur -generaal in overtal vanaf 01.09.2006 
+ 1 substituut –procureur-generaal in overtal van 01.01.07 
 

De mogelijkheid tot benoemingen in overtal kan worden verlengd tot na 
31.12.09 voor zover de werklastmeting dit rechtvaardigde.  

 
 

 

WET VAN 12 MAART 2007 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 3 APRIL 1953 BETREFFENDE DE 
RECHTERLIJKE INRICHTING VOOR WAT HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN EN DE RECHTBANK 
VAN EERSTE AANLEG TE GENT BETREFT EN DE TIJDELIJKE TOELATING TOT OVERTALLIGE 
BENOEMINGEN VAN MAGISTRATEN, WAT HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN BETREFT  
 

 
De verhogingen aan personeelsformaties van die in deze wet zijn voorzien zijn de 
resultante van samenwerkingsprotocollen die de Minister van Justitie afsloot met 
hof van beroep te Bergen en met het parket-generaal bij dit hof.   
 
Ook dit protocol werd afgesloten in het kader van de strijd tegen de gerechtelijke 
achterstand en zal op regelmatige tijdstippen worden geëvalueerd 
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Bijlage 4. - Chronologisch overzicht regelgevende initiatieven 

die voorzien in de creatie van nieuwe functies en/of organen of 
de verheveling van bevoegdheden 

 
 

 

WET VAN 4 MAART 1997 TOT INSTELLING VAN HET COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL EN 
TOT INSTELLING VAN HET AMBT VAN NATIONAAL MAGISTRAAT  
 

 
Deze wet legt een feitelijke situatie vast die reeds een aantal jaren bestond: het 
college van procureurs-generaal kwam reeds op geregelde tijdstippen samen en 
de nationale magistraten werkten dagdagelijks sinds verschillende jaren. 
Bovendien beoogde deze wet de verantwoordelijkheden inzake het strafrechtelijk 
beleid in hoofde van de minister van Justitie en het college van procureurs-
generaal duidelijk te bepalen er verbeteringen aan te brengen aan de werking 
van deze organen. 

 
 

 

WET VAN 6 MEI 1997 STREKKENDE TOT DE BESPOEDIGING VAN DE PROCEDURE VOOR HET 
HOF VAN CASSATIE 
 

 
Als oplossing, ook al was het maar gedeeltelijk, voor het probleem van de 
overmaat van werk werd voorgesteld om aan het Hof van Cassatie bekwame 
ambtenaren toe te voegen die de gerechtelijke taken van de magistraten kunnen 
voorbereiden en die onder hun toezicht administratieve taken kunnen vervullen. 
Deze ambtenaren zouden het werk van de huidige daartoe aangestelde 
magistraten overnemen, zij zouden onderzoeks- en studiewerk verrichten op het 
vlak van de rechtsleer en de jurisprudentie, de documentatie bijhouden, de 
informatica en de bureautica invoeren en up to date houden, de vertalingen 
nakijken in samenwerking met de attachés van de dienst van de 
overeenstemming der teksten, zorgen voor de publicatie van de arresten en de 
drukproeven corrigeren, dat allemaal natuurlijk onder het toezicht van de 
magistraten van het Hof van Cassatie (senaat 1995 -1- 52/1) 

 
 

 

KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 NOVEMBER 1997 TOT OPRICHTING VAN HET SECRETARIAAT BIJ 
HET COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL 
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WET VAN 22 DECEMBER 1998 TOT WIJZIGING VAN SOMMIGE BEPALINGEN VAN DEEL II VAN 
HET GERECHTELIJK WETBOEK MET BETREKKING TOT DE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE, DE 
BENOEMING EN AANWIJZING VAN MAGISTRATEN EN TOT INVOERING VAN EEN 
EVALUATIESYSTEEM 
 

 
Deze wet voorzag onder meer een mandaatsysteem voor de functie van 
korpschef die tevens werd belast met het opstellen van een beleidsplan. De 
bevoegdheden van de algemene vergaderingen werden uitgebreid en bij het 
openbaar ministerie werden korpsvergaderingen ingesteld. 

 
 

 

WET VAN 22 DECEMBER 1998 BETREFFENDE DE VERTICALE INTEGRATIE VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE, HET FEDERAAL PARKET EN DE RAAD VAN DE PROCUREURS DES KONINGS 
 

 
Deze wet moet gesitueerd worden in het kader van de tenuitvoerlegging van het 
Octopusakkoord en beoogt de verticale herstructurering van het openbaar 
ministerie, de oprichting van een federaal parket en van een raad van procureurs 
des Konings. 

 
 

 

WET VAN 24 MAART 1999 MET BETREKKING TOT DE PARKETJURISTEN EN DE 
REFERENDARISSEN EN TOT AANVULLING EN WIJZIGING VAN SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET 
GERECHTELIJK WETBOEK EN VAN DE WET TOT WIJZIGING VAN SOMMIGE BEPALINGEN VAN DEEL 
II VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK MET BETREKKING TOT DE HOGE RAAD VOOR DE 
JUSTITIE, DE BENOEMING EN AANWIJZING VAN MAGISTRATEN EN TOT INVOERING VAN EEN 
EVALUATIESYSTEEM VAN MAGISTRATEN 
 

 
Zoals voorzien in het Octopusakkoord creëerde deze wet een kader van 
referendarissen en parketjuristen die de magistraten bijstaan in hun 
werkzaamheden.  
 
Er werd slechts een maximaal kader in de wet opgenomen. De invulling van dit 
kader werd afhankelijk gemaakt van een behoefteraming opgemaakt door de 
korpschef waarin hij moet aangeven op welke wijze de inzet van één of 
meerdere referendarissen of parketjuristen tot een betere rechtsbedeling zal 
leiden.  
Conform de ideeën rond een grotere mobiliteit van het personeel in de hoven en 
rechtbanken werden de referendarissen en parketjuristen op het niveau van het 
rechtsgebied van een hof van beroep benoemd. Hun standplaats werd hun 
toegewezen naar gelang van de behoeften van de dienst, zoals ze tot uiting 
komen in de evaluatieverslagen. In het kader van zijn management en 
toezichtopdracht zal de korpschef er moeten voor zorgen dat de referendaris niet 
wordt aangewend als een veredelde secretaris voor de magistraat. De korpschef 
zal er moeten op toezien dat de inzet van een referendaris tot een kwalitatieve 
en kwantitatieve verhoging van de output van zijn parket of rechtbank leidt. De 
wetgever stelde dat ook op dit punt de korpschefs zouden geëvalueerd moeten 
worden (senaat 1-1235/1 – 1998/1999). 
 

           127 

  
Analyse toebedeling middelen RO 1995-2007            127



 

 
 

WET VAN 21 JUNI 2001 TOT WIJZIGING VAN VERSCHEIDENE BEPALINGEN INZAKE HET 
FEDERAAL PARKET 
 

 
Deze wet beoogt een aantal basisbeginselen van de wet van 22 december 1998 
nader uit te werken. 
 
Zij verduidelijkt dat de federale procureur slechts gebonden is door de 
beleidsbeslissingen van het college van procureursgeneraal, dat een algemeen 
toezicht uitoefent op de wijze waarop de federale procureur de richtlijnen van het 
strafrechtelijk beleid uitvoert. Ze bepaalt de nadere regels volgens welke het 
federaal parket zijn opdrachten uitoefent, verfijnt de bevoegdheidsverdeling 
tussen het federaal parket en de lokale parketten en bevat een regeling voor de 
gevallen waarin beide bevoegd zouden zijn de strafvordering uit te oefenen. 
Voorts wordt het aantal federale magistraten vastgesteld (18) en wordt de 
weerslag van de federale behandeling van een strafdossier op het gerechtelijk 
onderzoek geregeld. De wet bevat tenslotte technische bepalingen, onder meer 
inzake het statuut van de magistraten en de organisatie van een secretariaat. 

 
 

 

WET VAN 17 MEI 2006 HOUDENDE OPRICHTING VAN STRAFUITVOERINGSRECHTBANKEN 
 

 
De formatie van griffiers werd hierbij uitgebreid met een eenheid in de 
rechtbanken met één of meer strafuitvoeringsrechtbanken (Antwerpen, Brussel, 
Genk, Luik, Bergen).  

 
 

 

WET VAN 27 DECEMBER 2006 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN  
 

 
Deze wet voorziet in een kaderuitbreiding voor de arbeidsgerechten in het licht 
van de overdracht van de bevoegdheid inzake collectieve schuldenregeling naar 
de arbeidsgerechten beperkt aantal adjunct-griffiers aan de personeelsformatie 
van de arbeidsgerechten. 
Er dient gesteld dat deze materie eerder een administratieve dan een pure 
rechterlijke werklast met zich meebrengt (opening van dossiers, gerechtsbrief, 
briefwisseling met de bemiddelaar, briefwisseling met de schuldeisers). Het 
accent van de uitbreiding ligt bijgevolg op de verdeling van 36 bijkomende 
betrekkingen van administratieve medewerkers over de verschillende zetels. 
De voorgestelde verdeling berust op een consensus die in de schoot van de 
vereniging van de hoofdgriffiers van de arbeidsgerechten werd bereikt. 
Deze verdeling houdt rekening met het gemiddelde aantal toelaatbaar geachte 
verzoeken tot collectieve schuldenregeling over de laatste vijf kalenderjaren, 
maar ook met het gemiddelde aantal inleidingen op de algemene rol over de 
laatste vijf kalenderjaren. Op grond van de solidariteit onder de rechtbanken, 
hebben de griffies van de arbeidshoven ermee hebben ingestemd om niet aan de 
verdeling van deze quota van kaderuitbreiding deel te nemen. Anderzijds werd 
wel het principe gehanteerd dat elke arbeidsrechtbank minstens één eenheid 
moest bekomen. In onderling akkoord werd eveneens rekening gehouden met 
correcties op basis van plaatselijke behoeften. 
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Rekening houdend met de budgettaire voorschriften, wordt er dan ook 
voorgesteld om 1 bijkomende adjunct-griffier toe te kennen aan de volgende 
zetels : Brussel, Dendermonde, Leuven, Turnhout, Tongeren, Doornik, Namen-
Dinant en Nijvel, hetzij 8 adjunct-griffiers in totaal. Omwille van de 
uitgestrektheid van de territoriale bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken te 
Kortrijk- Ieper-Veurne (4 zetels) wordt daarenboven voorgesteld aan deze zetels 
eveneens een bijkomende (in totaal dus 9) adjunct-griffier toe te kennen (Kamer 
van Volksvertegenwoordigers doc 51 2761/001). 

 
 

 

DE WET VAN 31 JANUARI 2007 INZAKE DE GERECHTELIJKE OPLEIDING EN TOT OPRICHTING 
VAN HET INSTITUUT VOOR GERECHTELIJKE OPLEIDING 
 

 
De wetgever creëerde met de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke 
opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding 
evaluatiecommissies voor de gerechtelijke stage. Zij dienden onder meer de 
opleidingsprogramma’s uit te werken, de follow-up van de stagiair te 
waarborgen, de eindevaluatie te doen De wetgever motiveerde deze oprichting 
door te stellen dat de praktijk uitwees dat er nood was aan een integrale en 
professionele evaluatie van de gerechtelijke stagiairs. Tot dan bestond er geen 
gespecialiseerd orgaan dat een globaal zicht had op hun functioneren in de 
diverse instanties (interne en externe stage). Het was dan ook zeer moeilijk om 
een genuanceerde eindevaluatie te maken van de stagiair, die rekening hield met 
alle aspecten. Met de toenmalige omkadering was het bovendien zeer moeilijk 
om te detecteren of het de stagiair al dan niet ontbrak aan de nodige kwaliteiten 
om het ambt van magistraat optimaal te vervullen. Er werd bijgevolg weinig 
ingegrepen en de stage werd slechts zeer uitzonderlijk voortijdig beëindigd. Dit 
was nefast zowel voor de stagiair zelf als voor de organisatie. De stagiair in wie, 
ondanks het feit dat hij niet geschikt was voor het ambt, toch al die jaren in 
geïnvesteerd was, was gefrustreerd omdat hij weinig kans maakte op een 
benoeming. Ook de investering van Justitie was weinig rendabel (senaat 3-
1889/3 p.10). 
 
 
 
 
 

*   * 
 
 
* 
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NOTEN 
 
 
 

 

(1) Art. 12 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de 
rijkscomptabiliteit 
 
(2) Art. 15 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de 
rijkscomptabiliteit 
 
(3) Art. 12 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de 
rijkscomptabiliteit 
 
(4) Art. 34 en 35 van de van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de 
wetten op de rijkscomptabiliteit 
 
(5) Andere afdelingen: Beleidsorganen van de vice-premier en Minister van Justitie, 
beheersorganen, centrale diensten, Directoraat-generaal uitvoering van straffen en maatregelen, 
Justitiehuizen, Belgisch Staatsblad, Bestuur van de Veiligheid van de Staat, Erediensten en 
Laïciteit, Bijzondere diensten, Dienst voor strafrechtelijk beleid 
 
(6) koninklijk besluit van 22 april 1999 tot vaststelling van het bedrag van de presentiegelden die 
kunnen worden toegekend aan de raadsheren en rechters sociale zaken en aan de rechters in 
handelszaken 
 
(7) wet van 29 april 1999 tot wijziging, wat de wedden van de magistraten van de Rechterlijke 
Orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek  
 
(8) wet van 15 juni 2001 tot wijziging van artikel 357 van het Gerechtelijk Wetboek / de wet van 
27 december 2002 tot wijziging, wat de wedden van magistraten van de Rechterlijke Orde betreft, 
van het Gerechtelijk Wetboek/ Wet van 22 april 2003 tot wijziging van de artikelen 357 en 362 van 
het Gerechtelijk Wetboek  
 
(9)  Hoge raad voor de Justitie: “ Overwegingen over de selectie, de loopbaan en de vorming van 
magistraten “, goedgekeurd door de algemene vergadering op 31 mei 2006 standaardprofielen 
voor de functies van de korpschefs” B.S. 1909.2000 
 
(10) wet van 9 juli 1997 houdende maatregelen teneinde de gerechtelijke achterstand weg te 
werken bij de hoven van beroep  
 
(11) wet van 10 februari 1998 tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de 
benoeming van toegevoegde rechters  
 
(12) wet van 20 juli 1998 tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke 
inrichting, de wet van 15 juli 1979 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken 
van koophandel en tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk 
Wetboek, de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken 
van eerste aanleg en de artikelen 151 en 213 van het Gerechtelijk Wetboek  
 
(13) wet van 29 november 2001 tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van 
raadsheren teneinde de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken  
 
(14) wet van 16 juli 2002 tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de 
wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting 
 
(15) wet van 14 december 2004 tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de 
rechterlijke inrichting, van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de 
rechtbanken van eerste aanleg en van artikel 211 van het Gerechtelijk Wetboek, 
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- wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de 

gerechtelijke inrichting en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van 
magistraten, wat het hof van beroep te Gent betreft  

- wet van 20 december 2005 houdende diverse bepalingen betreffende justitie  
- wet 12 maart 2007 tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke 

inrichting voor wat het hof van beroep te Bergen en de rechtbank van eerste aanleg te 
Gent betreft en de tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van magistraten, wat het 
hof van beroep te Bergen betreft  

 
(16) wet van 10 augustus 2005 tot oprichting van het informatiesysteem Phenix: 
 

Art. 10. Binnen Phenix wordt de verwerking van persoonsgegevens met het oog op het 
opmaken van interne statistieken en de verwerking van anonieme gegevens of gecodeerde 
persoonsgegevens ingesteld met het oog op het opmaken van externe statistieken voor 
derden ten aanzien van het gerecht. 
Art. 11. De gegevensverwerking met het oog op interne statistieken gebeurt op verzoek 
van een korpschef met het oog op het goed beheer van een gerecht of een parket. 
Art. 12. Het beheerscomité van Phenix maakt, op verzoek van de minister van Justitie, van 
een of meer korpschefs, van de Hoge Raad voor de Justitie of op eigen initiatief, algemene 
statistieken op over de werklast van de rechterlijke orde, over de werking van de 
gerechtelijke instellingen en over de voor de gerechtelijke overheden gebrachte zaken. 
De gegevens worden vóór de externe statistische verwerking anoniem gemaakt of 
gecodeerd op de wijze die door de Koning is bepaald op voorstel van het beheerscomité, na 
advies van het toezichtcomité. 
Art. 13. De Koning bepaalt, op voorstel van het beheerscomité en na advies van het 
toezichtscomité, de nadere regels voor de verwerking van statistische gegevens en de 
regels voor de duurzaamheid van de gegevens.  

 
(17) wet van 9 juli 1997 houdende maatregelen teneinde de gerechtelijke achterstand weg te 
werken bij de hoven van beroep 
 
(18) wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het 
Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en 
aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem. 
 
(19) Kamer van Volksvertegenwoordigers doc. 49 - 1677/8 p. 86 /amendementen nrs 164-176 , 
Kamer van Volksvertegenwoordigers doc. 49 - 1677/6 p. 59 
 
(20) Senaat 1997/1998 1-953/1 p. 16-17 
 
(21) wet van 10 februari 1998 tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de 
benoeming van toegevoegde rechters  
 
(22) wet van 29 november 2001 tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van 
raadsheren teneinde de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken  
 
(23) wet van 9 juli 2004 houdende diverse maatregelen 
 
(24) wet van 4 maart 1997 tot instelling van het college van procureurs-generaal en tot instelling 
van het ambt van nationaal magistraat  
 
(25) koninklijk besluit van 27 november 1997 tot oprichting van het Secretariaat bij het college 
van procureurs-generaal 
 
(26) wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het 
Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en 
aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem.  
 
(27) wet van 22 december 1998 betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, 
het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings. 
 

http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2005081057%2FN&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=6&cn=2005081057&la=N&chercher=t&language=nl&trier=afkondiging&choix1=EN&choix2=EN&tri=dd+AS+RANK+&text1=phenix&dt=WET&nl=n&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Ddutch%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27dutch.ftl%27&fromtab=wet&sql=dt+contains++%27WET%27+and+%28+text+contains++%28+%27phenix%27%29+++%29&imgcn.x=38&imgcn.y=3#Art.9#Art.9
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2005081057%2FN&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=6&cn=2005081057&la=N&chercher=t&language=nl&trier=afkondiging&choix1=EN&choix2=EN&tri=dd+AS+RANK+&text1=phenix&dt=WET&nl=n&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Ddutch%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27dutch.ftl%27&fromtab=wet&sql=dt+contains++%27WET%27+and+%28+text+contains++%28+%27phenix%27%29+++%29&imgcn.x=38&imgcn.y=3#Art.11#Art.11
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2005081057%2FN&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=6&cn=2005081057&la=N&chercher=t&language=nl&trier=afkondiging&choix1=EN&choix2=EN&tri=dd+AS+RANK+&text1=phenix&dt=WET&nl=n&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Ddutch%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27dutch.ftl%27&fromtab=wet&sql=dt+contains++%27WET%27+and+%28+text+contains++%28+%27phenix%27%29+++%29&imgcn.x=38&imgcn.y=3#Art.11#Art.11
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2005081057%2FN&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=6&cn=2005081057&la=N&chercher=t&language=nl&trier=afkondiging&choix1=EN&choix2=EN&tri=dd+AS+RANK+&text1=phenix&dt=WET&nl=n&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Ddutch%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27dutch.ftl%27&fromtab=wet&sql=dt+contains++%27WET%27+and+%28+text+contains++%28+%27phenix%27%29+++%29&imgcn.x=38&imgcn.y=3#Art.11#Art.11
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2005081057%2FN&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=6&cn=2005081057&la=N&chercher=t&language=nl&trier=afkondiging&choix1=EN&choix2=EN&tri=dd+AS+RANK+&text1=phenix&dt=WET&nl=n&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Ddutch%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27dutch.ftl%27&fromtab=wet&sql=dt+contains++%27WET%27+and+%28+text+contains++%28+%27phenix%27%29+++%29&imgcn.x=38&imgcn.y=3#Art.11#Art.11
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2005081057%2FN&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=6&cn=2005081057&la=N&chercher=t&language=nl&trier=afkondiging&choix1=EN&choix2=EN&tri=dd+AS+RANK+&text1=phenix&dt=WET&nl=n&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Ddutch%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27dutch.ftl%27&fromtab=wet&sql=dt+contains++%27WET%27+and+%28+text+contains++%28+%27phenix%27%29+++%29&imgcn.x=38&imgcn.y=3#Art.10#Art.10
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2005081057%2FN&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=6&cn=2005081057&la=N&chercher=t&language=nl&trier=afkondiging&choix1=EN&choix2=EN&tri=dd+AS+RANK+&text1=phenix&dt=WET&nl=n&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Ddutch%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27dutch.ftl%27&fromtab=wet&sql=dt+contains++%27WET%27+and+%28+text+contains++%28+%27phenix%27%29+++%29&imgcn.x=38&imgcn.y=3#Art.12#Art.12
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2005081057%2FN&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=6&cn=2005081057&la=N&chercher=t&language=nl&trier=afkondiging&choix1=EN&choix2=EN&tri=dd+AS+RANK+&text1=phenix&dt=WET&nl=n&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Ddutch%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27dutch.ftl%27&fromtab=wet&sql=dt+contains++%27WET%27+and+%28+text+contains++%28+%27phenix%27%29+++%29&imgcn.x=38&imgcn.y=3#Art.12#Art.12
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2005081057%2FN&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=6&cn=2005081057&la=N&chercher=t&language=nl&trier=afkondiging&choix1=EN&choix2=EN&tri=dd+AS+RANK+&text1=phenix&dt=WET&nl=n&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Ddutch%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27dutch.ftl%27&fromtab=wet&sql=dt+contains++%27WET%27+and+%28+text+contains++%28+%27phenix%27%29+++%29&imgcn.x=38&imgcn.y=3#Art.11#Art.11
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2005081057%2FN&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=6&cn=2005081057&la=N&chercher=t&language=nl&trier=afkondiging&choix1=EN&choix2=EN&tri=dd+AS+RANK+&text1=phenix&dt=WET&nl=n&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Ddutch%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27dutch.ftl%27&fromtab=wet&sql=dt+contains++%27WET%27+and+%28+text+contains++%28+%27phenix%27%29+++%29&imgcn.x=38&imgcn.y=3#Art.13#Art.13
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2005081057%2FN&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=6&cn=2005081057&la=N&chercher=t&language=nl&trier=afkondiging&choix1=EN&choix2=EN&tri=dd+AS+RANK+&text1=phenix&dt=WET&nl=n&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Ddutch%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27dutch.ftl%27&fromtab=wet&sql=dt+contains++%27WET%27+and+%28+text+contains++%28+%27phenix%27%29+++%29&imgcn.x=38&imgcn.y=3#Art.13#Art.13
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2005081057%2FN&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=6&cn=2005081057&la=N&chercher=t&language=nl&trier=afkondiging&choix1=EN&choix2=EN&tri=dd+AS+RANK+&text1=phenix&dt=WET&nl=n&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Ddutch%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27dutch.ftl%27&fromtab=wet&sql=dt+contains++%27WET%27+and+%28+text+contains++%28+%27phenix%27%29+++%29&imgcn.x=38&imgcn.y=3#Art.13#Art.13
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2005081057%2FN&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=6&cn=2005081057&la=N&chercher=t&language=nl&trier=afkondiging&choix1=EN&choix2=EN&tri=dd+AS+RANK+&text1=phenix&dt=WET&nl=n&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Ddutch%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27dutch.ftl%27&fromtab=wet&sql=dt+contains++%27WET%27+and+%28+text+contains++%28+%27phenix%27%29+++%29&imgcn.x=38&imgcn.y=3#Art.13#Art.13
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2005081057%2FN&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=6&cn=2005081057&la=N&chercher=t&language=nl&trier=afkondiging&choix1=EN&choix2=EN&tri=dd+AS+RANK+&text1=phenix&dt=WET&nl=n&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Ddutch%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27dutch.ftl%27&fromtab=wet&sql=dt+contains++%27WET%27+and+%28+text+contains++%28+%27phenix%27%29+++%29&imgcn.x=38&imgcn.y=3#Art.12#Art.12
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2005081057%2FN&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=6&cn=2005081057&la=N&chercher=t&language=nl&trier=afkondiging&choix1=EN&choix2=EN&tri=dd+AS+RANK+&text1=phenix&dt=WET&nl=n&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Ddutch%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27dutch.ftl%27&fromtab=wet&sql=dt+contains++%27WET%27+and+%28+text+contains++%28+%27phenix%27%29+++%29&imgcn.x=38&imgcn.y=3#LNK0007#LNK0007
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2005081057%2FN&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=6&cn=2005081057&la=N&chercher=t&language=nl&trier=afkondiging&choix1=EN&choix2=EN&tri=dd+AS+RANK+&text1=phenix&dt=WET&nl=n&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Ddutch%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27dutch.ftl%27&fromtab=wet&sql=dt+contains++%27WET%27+and+%28+text+contains++%28+%27phenix%27%29+++%29&imgcn.x=38&imgcn.y=3#LNK0007#LNK0007
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2005081057%2FN&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=6&cn=2005081057&la=N&chercher=t&language=nl&trier=afkondiging&choix1=EN&choix2=EN&tri=dd+AS+RANK+&text1=phenix&dt=WET&nl=n&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Ddutch%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27dutch.ftl%27&fromtab=wet&sql=dt+contains++%27WET%27+and+%28+text+contains++%28+%27phenix%27%29+++%29&imgcn.x=38&imgcn.y=3#LNK0007#LNK0007
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(28)wet van 21 juni 2001 tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake het federaal parket 
 
(29) wet van 20 juli 2006 tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de 
Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde. 
 
(30) wet van 25 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking 
tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en 
inzake de rechterlijke organisatie 
 
(31) wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het 
Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en 
aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem.  
 
(32) wet van 15 juni 2001 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de indeling van de 
vredegerechten in klassen af te schaffen en de wedde van sommige hoofdgriffiers en 
hoofdsecretarissen van parketten aan te passen 
 
(33) Wet van 10 juni 2006 tot herziening van de loopbanen en de bezoldiging van het personeel 
van de griffies en de secretariaten van de parketten: 
 
(34) Wet van 25 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking 
tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en 
inzake de rechterlijke organisatie. 
 
(35) protocol 249 (doc. nr. 249.01 p.8) 
 
(36) wet van 17 februari 1997 tot wijziging van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de 
personeelsformatie van de politierechtbank en de wet van 20 juli 1971 tot vaststelling van de 
personeelsformatie van de vredegerechten werden de personeelsformaties van de vredegerechten 
verhoogd.  
 
(37) wet 20 juli 1998 tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke 
inrichting, de wet van 15 juli 1979 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken 
van koophandel en tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk 
Wetboek, de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken 
van eerste aanleg en de artikelen 151 en 213 van het Gerechtelijk Wetboek. 
 
 
(38) wet van 17 februari 1997 tot wijziging van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de 
personeelsformatie van de politierechtbank en de wet van 20 juli 1971 tot vaststelling van de 
personeelsformatie van de vredegerechten werden de personeelsformaties van de vredegerechten 
verhoogd.  
 
(39) Senaat 1- 345/1 1995-1996 
 
(40) wet 20 juli 1998 tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke 
inrichting, de wet van 15 juli 1979 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken 
van koophandel en tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk 
Wetboek, de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken 
van eerste aanleg en de artikelen 151 en 213 van het Gerechtelijk Wetboek. 
 
(41) wet 20 juli 1998 tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke 
inrichting, de wet van 15 juli 1979 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken 
van koophandel en tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk 
Wetboek, de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken 
van eerste aanleg en de artikelen 151 en 213 van het Gerechtelijk Wetboek. 
 
(42) wet van 24 maart 1999 met betrekking tot de parketjuristen en de referendarissen en tot 
aanvulling en wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet tot 
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wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de 
Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een 
evaluatiesysteem van magistraten. 
 
(43) Senaat 1998/1999 1-1235/1 p. 3 
 
(44) wet 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor 
gerechtelijke opleiding 
 
45) Kamer van Volksvertegenwoordigers, Doc. 51 - 2705/003, pp. 129-238, voor de 
Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting, en 2705/008, pp. 51-102, voor de Globale 
verantwoordingen. 
 
(46) Kamer van Volksvertegenwoordigers, Doc. 50 - 2081/022. 
 
(47) Kamer van Volksvertegenwoordigers, Zitting 2004-2005, 161e Boek van het Rekenhof, 
Opmerkingen en documenten aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers voorgelegd, Deel I, pp. 
135-159; Kamer van Volksvertegenwoordigers, Doc. 51 – 2414/001, pp.90-100. 
 
(48) Algemene beleidslijn van de Minister van Justitie voor het begrotingsjaar 1995, Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, Doc. 48 – 1596/1, pp.54-55. 
 
(49) Kamer van Volksvertegenwoordigers, Zitting 2005-2006, 162e Boek van het Rekenhof, 
Opmerkingen en documenten aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers voorgelegd, Deel I, 
Commentaar, pp. 230-235. 
 
(50) Kamer van Volksvertegenwoordigers, Doc. 51 – 1645/004, pp.10 e.v. 
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